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HOOFDSTUK 1 - Bestuurlijk

Art. 1.01 De organisatie van de zomercompetitie bestaat uit 5 verenigingen, namelijk

1 D.K.P., Poppel

2 St. Sebastiaan, Goirle

3 De Meierijers, Berkel Enschot

4 Vriendenkring, Rijen

5 Rozenjacht, Baarschot

Art. 1.02 Van elk in art. 1.01 genoemde vereniging zijn 1 of 2 afgevaardigden die samen de

wedstrijdorganisatie op zich nemen.

De taken, zoals voorzitter, secretariaat (wedstrijdsecretaris) en penningmeester

worden onderling verdeeld binnen de groep van afgevaardigden van de 

organiserende verenigingen.

Art. 1.03 De afgevaardigden zullen jaarlijks vóór 31 maart, voorafgaand aan de competitie,

vergadering houden.

De agendapunten voor de jaarlijkse vergadering zijn:

1) Evaluatie afgelopen jaar.

2) Indien nodig de reglementen bijstellen.

3) Organisatie komende Zomercompetitie.

Jaarlijks wisselen de organiserende verenigingen met begin en eind volgens rooster.

Hoofdstuk 2 - Categorieindeling

Art. 2.01 De Zomercompetitie kent 3 categorieën die aangeven op welke afstanden men kan 

deelnemen. Namelijk:

Categorie 1: is 30 en 25 meter.

Categorie 2: is 50 en 30 meter.

Categorie 3: is 70 en 50 meter.

Deze categorieën worden ingedeeld in klassen zoals aangegeven in hoofdstuk 3.

Eenmaal gekozen voor een categorie, blijft men de gehele competitie hierin schieten,

Blad 1 van 3.



Hoofdstuk 3 - Klasseïndeling

Art.3.01 De Zomercompetitie kent zowel bij Recurve als bij de Compound de volgende 

klassen (pijldatum is 1 januari voorafgaand aan de competitie):

 - Aspiranten dames en heren: Zij die tot en met het kalenderjaar waarin ze 13 jaar worden.

 - Cadetten dames en heren: Zij die vanaf het kalenderjaar waarin ze 14 jaar worden

tot en met het kalenderjaar waarin ze 17 jaar worden.

 - Junioren dames en heren: Zij die vanaf het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden

tot en met het kalenderjaar waarin ze 20 jaar worden.

 - Senioren dames en heren: Zij die vanaf het kalenderjaar waarin ze 21 jaar worden

tot en met het kalenderjaar waarin ze 49 jaar worden.

 - Masters dames en heren: Zij die vanaf het kalenderjaar waarin ze 50 jaar worden

tot en met het kalenderjaar waarin ze 64 jaar worden.

 - Veteranen dames en heren: Zij die vanaf het kalenderjaar waarin ze 65 jaar worden

of ouder zijn.

De Zomercompetitie kent bij Barebow schutters de volgende klasse:

 - Heren en dames: Heren en dames barebowschutters van alle leeftijdsklassen,

Barebowschutters mogen eventueel in de recurveklassen meeschieten.

Hoofdstuk 4 - Organisatie wedstrijden.

Art. 4.01 Ronde 1 tot en met ronde 4 zullen bij voorkeur gehouden worden op een zaterdag,

de finalerondes (ronde 5 en 6) op een zondag in de maanden april, mei, juni en juli.

De 1e ronde op een zaterdag om 15.00 uur en 18.00 uur, de langste afstand per categorie.

De 2e ronde op een zaterdag om 15.00 uur en 18.00 uur, de kortste afstand per categorie.

De 3e ronde op een zaterdag om 15.00 uur en 18.00 uur, de langste afstand per categorie.

De 4e ronde op een zaterdag om 15.00 uur en 18.00 uur, de kortste afstand per categorie.

De finalerondes met prijsuitreiking is op een zondag, aanvang 11.00 uur met de

langste en kortste afstand per categorie.

Men kan slechts alleen die wedstrijd tellen die op de betreffende dag geschoten

worden.

Art. 4.02 De 1
e
 t/m de 4

e
 ronde gaan over 36 tellende pijlen per wedstrijd met 2 x 3 proefpijlen

vooraf.

Bij de finaleronde (ronde 5 en 6) wordt in elke categorie de langste en de kortste afstand 

geschoten, en bij elke afstand 2 x 3 proefpijlen vooraf.

Art. 4.03 De te gebruiken blazoenen:

- 120 centimeter blazoen op de 70 meter.

- 80 centimeter blazoen op de 50 meter, 30 meter en 25 meter.

Art. 4.04 Per baan moeten sporters van tenminste twee verschillende verenigingen betrokken 

zijn bij het opnemen en noteren van de score.
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Hoofdstuk 5 - Inschrijfgeld en prijzen.

Art. 5.01 Inschrijfgeld:

De hoogte van het inschrijfgeld zal jaarlijks in de in art. 1.03 vernoemde vergadering 

beoordeeld worden.

Het inschrijfgeld voor de gehele competitie in 2020 is €  15,00 voor de junioren, senioren

en de masters, en €  10,00 voor aspiranten, cadetten,  en de veteranen.

Het inschrijfgeld is bestemd voor het prijzenpakket en onkostenvergoeding.

Het resterende is voor de organiserende verenigingen.

1/6 Deel voor de organiserende verenigingen van ronde 1 t/m 4.

2/6 Deel voor de organiserende vereniging van ronde 5 + 6 (finaleronde).

Art. 5.02 Prijzen:

Om de eindrangschikking te bepalen tellen binnen elke categorie het totaal van de 

2 hoogste scores op de langste afstand + de 2 hoogste scores op de kortste afstand.

Art. 5.03 Per deelnemende categorie is er voor iedere klasse minimaal een 1e prijs

beschikbaar en bij 5 of meer deelnemers een 1e en een 2e prijs en bij 8 of meer 

deelnemers een 1e, 2e en 3e prijs.

Het aantal deelnemers per klasse is bepalend voor aanvang van de finaledag.

Voor de team’s zowel recurve als compound is een wisselbeker + herinneringsbeker 

beschikbaar.

De wisselbekers zijn beschikbaar gesteld door Handboogsport van Dorst

en kunnen alleen eigendom worden van een vereniging als deze 3x achtereen

of 5x in totaal gewonnen zijn.

Bij vragen of onduidelijkheden kan men contact opnemen met:

Christ van Dorst, tel.: 013 5041518, e-mail: c.m.vandorst@gmail.com

Meerjarenrooster Zomercompetitie

(Hiervan kan afgeweken worden.)

2020 1e ronde: De Meierijers, Berkel Enschot

2e ronde: Vriendenkring, Rijen

3e ronde: Rozenjacht, Baarschot

4e ronde: D.K.P., Poppel

Finaleronde: St. Sebastiaan, Goirle

2021 1e ronde: St. Sebastiaan, Goirle

2e ronde: De Meierijers, Berkel Enschot

3e ronde: Vriendenkring, Rijen

4e ronde: Rozenjacht, Baarschot

Finaleronde: D.K.P., Poppel

2022 1e ronde: D.K.P., Poppel

2e ronde: St. Sebastiaan, Goirle

3e ronde: De Meierijers, Berkel Enschot

4e ronde: Vriendenkring, Rijen

Finaleronde: Rozenjacht, Baarschot
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