
KONINGSSCHIETEN  
zondag 29 mei 2022 

 

 

Het bestuur van HBSV Achilles nodigt u uit om mee te doen 
aan de gezelligste en belangrijkste wedstrijd van het jaar. 

 
Om 10:30 uur zal het “startschot” worden gegeven. 

 
Er wordt geschoten om de volgende titels: 
  beste schutter algemeen  Koning en Koningin 
  beste senior houtschutter  Prins en Prinses 
  beste senior barebowschutter  Graaf en Gravin 

beste senior recurveschutter  Hertog en Hertogin 
  beste senior compoundschutter  Markies en Markiezin 
  beste jeugd houtschutter  Robin Hood en Lady Marion 
  beste jeugd barebowschutter  Ridder en Dame 

beste jeugd recurveschutter  Jonkheer en Jonkvrouw 
  beste jeugd compoundschutter  Baron en Barones 
       Hofnar wordt gekozen door de wed.comm. 
 
Disciplines hout (met houten pijlen), barebow, recurve, compound  
Klasse  jeugd en senioren 
Categorie dames senior hout   heren senior hout 
  dames senior barebow   heren senior barebow 
  dames senior recurve   heren senior recurve 
  dames senior compound  heren senior compound 
  dames jeugd hout   heren jeugd hout 
  dames jeugd barebow   heren jeugd barebow 
  dames jeugd recurve   heren jeugd recurve 
  dames jeugd compound   heren jeugd compound 
 
Blazoenen en afstanden 
  senior hout  25 meter 80 cm blazoen 
  senior barebow  25 meter 80 cm blazoen 
  senior recurve  25 meter 60 cm blazoen 
  senior compound 25 meter 40 cm blazoen of DT (zonder innerten) 
  jeugd hout  18 meter 80 cm blazoen 
  jeugd barebow  18 meter 80 cm blazoen 
  jeugd recurve  18 meter 60 cm blazoen 
  jeugd compound 18 meter 40 cm blazoen of DT (zonder innerten) 
Systeem Er wordt geschoten met een 2 pijlen systeem,  

d.w.z. voorafgaande met 2 x 2 proefpijlen schiet men voor de pauze 25 pijlen (12x2+1) en na 
de pauze (zonder proefpijlen) nogmaals 25 pijlen (12x2+1). 
Scores invoeren via de Ianseo App (uitleg t.z.t.) 

 
 

Uiterste inschrijfdatum (datum van klassebepaling) is 19 mei 2022 
 

Inschrijven:  
Inschrijven: via de site van HBSV Achilles 

www.hbsvachilles.nl (vanaf 1 april)  
of op de inschrijflijst in de schiethal (vanaf heden) 

Graag vermelden of je gasten meeneemt 

http://www.hbsvachilles.nl/

