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A. ALGEMEEN 

1. WEDSTRIJDREGLEMENTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN 
In dit document is het wedstrijdreglement opgenomen van de Stichting Broederschap der Lage Lan-

den, statutair gevestigd te Elburg, nader te noemen de stichting. In dit hoofdstuk zijn tevens de alge-

mene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijden, die worden georganiseerd door de stichting, 

opgenomen. 

2. VERBINDINGEN 
De stichting is ten tijde van het verbindend verklaren van dit wedstrijdreglement op geen enkele 

wijze geasscocieerd met enige overkoepelende handboogsportorganisatie. 

3. VERZEKERING 
De stichting heeft ten behoeve van de deelnemers aan haar wedstrijden  een aansprakelijkheidsver-

zekering afgesloten. De deelnemer is bij aansprakelijkheidsstelling echter gehouden in eerste instan-

tie een beroep te doen op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Een beroep op de aansprakelijk-

heidsverzekering van de stichting kan pas in laatste instantie worden gedaan. 

4. DEELNAME AAN ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING 
Deelname aan activiteiten van de stichting geschiedt geheel voor eigen risico en onder eigen verant-

woordelijkheid van de deelnemer. Het bestuur van de stichting kan door de deelnemer niet aanspra-

kelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard 

dan ook, tengevolge van deelname aan activiteiten van de stichting. Het bestuur van de organisaties 

op wier terrein de activiteiten van de stichting plaatsvinden, kunnen evenmin aansprakelijk worden 

gesteld voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten-

gevolge van deelname aan activiteiten van de stichting. 

5. VERMISSING VAN GOEDEREN 
Het bestuur van de stichting is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen van 

de deelnemer voor, tijdens of na activiteiten van de stichting. 

6. ONTZEGGING VAN TOEGANG 
Het bestuur van de stichting kan om haar moverende redenen een deelnemer, die zich niet houdt 

aan de aanwijzingen van het bestuur, de toegang ontzeggen tot deelname aan activiteiten van de 

stichting. 

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER 
De deelnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij door opzet of schuld, waaronder begrepen na-

latigheid, toebrengt aan middelen en/of andere eigendommen van de stichting of van derden. 

8. DATUM, PLAATS EN AANVANG VAN DE WEDSTRIJDEN 
Datum en plaats van de wedstrijden van de stichting worden ruim van te voren kenbaar gemaakt 

door middel van flyers, vermelding op de website van de stichting en op de groepspagina van de 

stichting op Facebook. Aanvangstijd van alle wedstrijden is vastgesteld op 10.00 uur, terwijl registra-

tie mogelijk is vanaf 09.00 uur. 

Met ingang van 1 januari 2016 worden de volgende wedstrijden door de stichting georganiseerd: 



 Clout van Linschoten op landgoed Huis te Linschoten, op een zaterdag in april; 

 York, Hereford & Bristol III op het buitenterrein van HBS Almere te Almere, op een zondag in 

mei, in samenwerking met HBS Almere; deze wedstrijd kan, wanneer daar behoefte aan is, ge-

combineerd worden met de Long National, Short National en Junior National; 

 Shoot at the Marks & At Speed bij Kasteel Doornenburg, op een zaterdag in juni of juli; 

 Windsor & Junior-Windsor op het buitenterrein van HBV Achilles te Alkmaar, op een zondag in 

augustus, in samenwerking met HBV Achilles; 

 Cloudius Shoot bij Kasteel Doornenburg, op een zaterdag in september, en 

 Najaarsclout bij Kasteel Doornenburg, op een zaterdag in november. 

9. KLEDINGVOORSCHRIFTEN 
Er worden geen eisen gesteld aan de door de deelnemers te dragen kleding. Wat betreft schoeisel 

dient door de deelnemers ten alle tijde gesloten schoeisel te worden gedragen, tenzij de deelnemer 

op medisch voorschrift geen gesloten schoeisel mag dragen. In dit geval kan het bestuur van de 

stichting die deelnemer verzoeken een medisch attest te overleggen. 

10. SAMENWERKING 
In geval van samenwerking met handboogsportverenigingen bij de organisatie van wedstrijden kan 

het bestuur van de stichting afwijkende regels hanteren met betrekking tot toegestane boogtypen, 

indeling naar klasse, divisie en/of categorie, of anderszins. Afwijkende regels worden opgenomen op 

de flyers, de website van de stichting en op de Facebook-pagina van de stichting. 

11. INSCHRIJFGELD 
Het verschuldigde inschrijfgeld per wedstrijd wordt door het bestuur van de stichting ruim van te vo-

ren bekend gemaakt door middel van flyers, vermelding op de website van de stichting en/of uitno-

digingen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 voor volwassen van 18 jaar en ouder en € 7,50 voor 

deelnemers jonger dan 18 jaar, tenzij anders vermeld op flyers, de website van de stichting en/of in 

uitnodigingen. 

12. INSCHRIJVING, BETALING EN RESTITUTIE VAN INSCHRIJFGELD 
De inschrijving op wedstrijden sluit in principe één maand voor de vastgestelde wedstrijddatum. Het 

inschrijfgeld dient tenminste één week voor de wedstrijddatum te worden overgemaakt op het 

bankrekeningnummer van de stichting. Restitutie van inschrijfgeld vindt alleen plaats indien de af-

melding tenminste veertien dagen voor de wedstrijddatum heeft plaatsgevonden. Het bestuur van 

de stichting kan hier in voorkomende gevallen van afwijken, zulks naar oordeel van het bestuur van 

de stichting. De deelnemer verklaart bij inschrijving kennis te hebben genomen van deze algemene 

voorwaarden en de hierna opgenomen en van toepassing zijnde wedstrijdreglementen en hiermee 

in te stemmen. 

13. CATERING 
Door de stichting wordt tijdens haar activiteiten geen catering verzorgd. Op diverse locaties waar de 

stichting haar activiteiten organiseert, is een kantine of restaurant aanwezig. Wanneer dit niet het 

geval is, worden deelnemers verzocht zelf voor een lunchpakket en drinken te zorgen. Een en ander 

zal duidelijk op uitnodigingen, flyers of mededelingen op de website van de stichting worden ver-

meld. 



14. BIJZONDERHEDEN 
Bij onduidelijkheden in dit reglement, of bij het niet nakomen van de beschreven regels zal de wed-

strijdleiding dan wel het bestuur van de stichting uitspraak doen. 

15. GELDIGHEID 
Deze reglementen gelden met ingang van 1 januari 2019.  

  



B. KLASSE, DIVISIE EN CATEGORIE 

1. KLASSE 
De stichting erkent als klasse de volgende indeling: 

a) Heren Senioren, heren in de leeftijd tot 55 jaar 

b) Dames Senioren, dames in de leeftijd tot 55 jaar 

c) Heren Jeugd, heren in de leeftijd tot 18 jaar 

d) Dames Jeugd, dames in de leeftijd tot 18 jaar 

e) Heren Veteranen, heren in de leeftijd van 55 jaar en ouder 

f) Dames Veteranen, dames in de leeftijd van 55 jaar en ouder 

2. DIVISIE 
De stichting erkent als divisie de volgende indeling:  

1. de longbow volgens definitie van de I.L.A.A. 

2. andere historische/traditionele bogen 

a) Een traditionele handboog is vervaardigd van hout, al dan niet voorzien van een of meerdere lagen 

natuurlijk (organisch) materiaal, als bv. hoorn pees of leer. Cosmetische delen van de boog, zoals 

handgreep (bekleding), boognokken e.d. maar ook beschilderingen c.q. versierselen mogen van syn-

thetisch materiaal of moderne metalen zijn vervaardigd, mits zij de werking van de boog niet wezen-

lijk beïnvloeden. Cosmetische delen, met uitzondering van handgreep en boognokken, mogen niet 

zijn of worden aangebracht aan de buikzijde van de boog, de zijde van de boog die naar de schutter 

toegekeerd is. 

b) Het ontwerp van de boog dient haar oorsprong te hebben voor 1900 A.D. 

c) De boog dient links/rechts (nagenoeg) symmetrisch te zijn; semi-centershot of centershot is derhalve 

niet toegestaan. Een eventuele oplegger c.q. pijlsteun is geoorloofd, mits deze werd toegepast in het 

oorspronkelijke ontwerp, zoals in geval van de Vlaamse lattenboog. 

d) Voor pees, lak en lijm mogen alleen moderne materialen worden toegepast; het gebruik van materia-

len als vis- en beenderlijm, hennep- of sisaltouw is niet toegestaan uit veiligheidsoverwegingen. 

e) Pijlen dienen een houten schacht en natuurveren te hebben, maar het gebruik van kunststof nokken 

en moderne pijlpunten is toegestaan. 

f) De lossing dient met de hand, zonder mechanismen, te geschieden, met uitzondering van het gebruik 

van de duimring bij ruiterbogen. 

g) De lossing, bij andere dan de bij f) genoemde ruiterbogen, dient te geschieden door middel van de 

zogenaamde mediterrane greep (1 vinger boven en 2 vingers onder de pijlnok; het zogenaamde 

string- of facewalking is niet toegestaan. 

h) Er mogen geen richtmiddelen van welke aard dan ook zijn aangebracht. 

3. overige bogen1 2 

 

                                                           
1 De divisie ‘overige bogen’ is alleen van toepassing voor leden van HBS Almere tijdens de York, Here-
ford & Bristol III, die wordt georganiseerd in samenwerking met en op het terrein van HBS Almere. 
2 Incidenteel kan het bestuur tijdens andere wedstrijden het gebruik van moderne bogen toestaan, 
voor zover deze bogen qua constructie afwijken van het bij 2.1 en 2.2 onder a) genoemde. Deelne-
mers met dergelijke bogen nemen in principe deel buiten mededinging. 



3. CATEGORIE 
De stichting erkent als categorie elke combinatie van klasse en divisie, zoals hiervoor in dit hoofdstuk 

is vermeld: 

Klasse Divisie 

Historische Longbow Ander historisch 

Dames Jeugd LDJ HDJ 

Senioren LDS HDS 

Veteranen LDV HDV 

Heren Jeugd LHJ HHJ 

Senioren LHS HHS 

Veteranen LHV HHV 

 

4. KLASSEMENT 
Bij wedstrijden van de stichting kunnen diverse categorieën, klassen of divisies worden samenge-

voegd in één enkel klassement. Samenvoeging van klassen, divisies en/of categorieën is gedetail-

leerd beschreven in hoofdstuk C. 

5. AFWIJKENDE KLASSE-, DIVISIE- EN/OF CATEGORIE-INDELING 
a) De stichting kan bij bepaalde wedstrijden een afwijkende klasse-, divisie- en/of categorie-inde-

ling hanteren. Afwijkende indelingen zijn opgenomen in hoofdstuk C. 

b) Dames en heren veteranen kunnen zich naar keuze van de deelnemer laten indelen in respectie-

velijk de klassen dames en heren senioren. 

c) Dames en heren jeugd kunnen zich naar keuze van de deelnemer laten indelen in respectievelijk 

de klassen damen en heren senioren, mits de jeugdige deelnemer de leeftijd van zestien jaar 

heeft bereikt. 

  



C. SAMENVOEGEN 

1. ALGEMEEN 
Regels in dit hoofdstuk gelden voor het samenvoegen van klassen, divisies en/of categorieën bij on-

voldoende deelname in een bepaalde klasse, divisie en/of categorie. 

2. SAMENVOEGEN 
Het samenvoegen van klassen, divisies en/of categorieën kan, naar inzicht van het bestuur van de 

stichting, plaatsvinden indien zich in een bepaalde klasse, divisie of categorie drie personen of min-

der hebben ingeschreven. Uitgangspunt van het bestuur van de stichting is echter dat jeugdschutters 

niet worden samengevoegd met dames, heren en/of veteranen. 

3. SAMENVOEGSCHEMA 
a) Voor elke divisie; indien minder dan drie veteranen samenvoegen met senioren. 

b) Voor elke divisie, bij elke klasse; indien minder dan drie dames samenvoegen met heren. 

c) Voor elke divisie, bij elke klasse; indien minder dan drie heren samenvoegen met dames. 

d) Indien minder dan drie dames samenvoegen met heren. 

e) Indien minder dan drie heren samenvoegen met dames. 

4. PRIJZEN 
Indien in een bepaalde klasse, divisie en/of categorie minder dan vijf personen zijn ingeschreven, is 

voor die bepaalde klasse, divisie en/of categorie slechts één prijs beschikbaar. Een uitzondering 

hierop kan door het bestuur van de stichting worden gemaakt voor jeugdige deelnemers (onder 18 

jaar). 

  



D. CLOUT EN JUNIOR CLOUT 

1. DEELNAME 
Aan deze wedstrijd(en) mag alleen worden deelgenomen door deelnemers met een historisch of tra-

ditionele boog, zoals omschreven in hoofdstuk B. 

2. WEDSTRIJDVORM 
a) De wedstrijdafstanden bedragen 80, 120 en 180 yard. 

b) Er wordt geschoten op een zogenaamde “clout”, een doelpak met een doorsnede van 30 inch 

(76,2 cm), waarvan het midden geplaatst is op 120 dan wel 180 yard, gemeten vanaf de schiet-

lijn (meet). Het doelpak is opgesteld onder een hoek van 135 graden ten opzichte van de bodem, 

gezien vanuit de positie van de schutter aan de schietlijn. 

c) Het scoregebied omvat een denkbeeldige cirkel waarvan het middelpunt zich bevindt op 120 

dan wel 180 yard vanaf de schietlijn, bepaald door middel van een loodlijn vanuit genoemd mid-

delpunt op de schietlijn, en is verdeeld in vijf cirkels waarvan de straal gemeten vanuit genoemd 

middelpunt respectievelijk 30 inch (76,2 cm), 48 inch (121,9 cm), 84 inch (213,3 cm), 120 inch 

(304,8 cm) en 156 inch (396,2 cm) bedraagt. 

d) De buitenste cirkel, op een afstand van 156 inch van genoemd middelpunt, wordt zo mogelijk 

afgezet door middel van een kalklijn. 

e) De scores van de deelnemers worden bepaald met behulp van een lint waarop door middel van 

afwijkende kleuren de respectieve scoregebieden worden aangegeven: goud (geel), rood, blauw, 

zwart en wit. 

f) De te behalen scores bedragen: clout 6 punten, goud 5 punten, rood 4 punten, blauw 3 punten, 

zwart 2 punten en wit 1 punt. 

g) Deze wedstrijd kan worden verschoten op de volgende wijze: 

a. een enkele clout (single clout) in één richting (one-way) 

b. een dubbele clout (double clout) in één richting (one-way) 

c. een enkele clout (single clout) in twee richtingen (two-way) 

d. een dubbele clout (double clout) in twee richtingen (two-way) 

h) Deze wedstijd wordt verschoten in de vorm van een dubbele clout in twee richtingen (two-way 

double clout), waarbij per ronde 36 pijlen worden verschoten in series van 3 of 6 pijlen, tenzij 

anders door het bestuur van de stichting wordt besloten. 

i) Er worden geen proefpijlen verschoten. 

j) Bij een dubbele clout (ochtend- en middagverschieting) wordt een pauze ingelast van tenminste 

één uur. 

k) Indien deze wedstrijd wordt uitgebreid met een flight-verschieting, dan vindt deze verschieting 

plaats na afloop van de laatste verschieting van de clout. 

l) Het maximale aantal deelnemers per afstand bedraagt 50 deelnemers. 

m) Richtmiddelen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. 

3. KLASSE, DIVISIE EN CATEGORIE 
Bij deze verschieting geldt een afwijkende indeling naar klasse, divisie en/of categorie. Deze ver-

schieting kent vier klassen, namelijk dames, heren senioren, heren veteranen en jeugd, maar kent 

geen divisies of categorieën. De afstand van 80 yard is alleen opengesteld voor de klasse jeugd. De 

afstand van 120 yard is opengesteld voor de klassen dames, heren veteranen en jeugd. De afstand 



van 180 yard is primair opengesteld voor de klasse heren senioren. Het is deelnemers uit de klassen 

dames, heren veteranen en jeugd toegestaan zich in te schrijven voor de afstand van 180 yard, mits 

zij voldoende in staat zijn deze afstand te overbruggen. Indien zij kunnen worden ingedeeld voor 

deelname aan de afstand van 180 yard worden zij geacht ingedeeld te zijn in de klasse heren senio-

ren. Het is heren senioren niet toegestaan deel te nemen aan de afstand van 120 yard, behoudens 

uitzonderlijke omstandigheden, zulks naar het oordeel van de wedstrijdleiding. Indien een dergelijke 

uitzondering wordt gemaakt, dan worden heren senioren ingedeeld bij de heren veteranen. 

4. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING 
a) Bij deze wedstrijd is voor elke klasse in elke ronde één prijs beschikbaar, die bepaald wordt door 

het hoogst behaalde aantal punten per ronde. 

b) Daarnaast is er voor elke klasse één prijs beschikbaar, de “Overall” prijs, die wordt bepaald door 

het hoogste behaalde aantal punten voor de beide ronden tezamen, indien van toepassing. Deze 

prijs kan tevens een wisselprijs omvatten. 

c) De “Overall” prijs wordt bepaald voordat de ronde-prijzen worden bepaald, indien van toepas-

sing. 

d) De deelnemer die de “Overall” prijs heeft behaald, komt niet in aanmerking voor één van de 

ronde-prijzen, indien van toepassing. 

e) De deelnemer die de prijs voor de eerste ronde heeft behaald, komt niet in aanmerking voor de 

prijs voor de tweede ronde, indien van toepassing.  

f) Bij het bepalen van de voornoemde prijzen wordt eerst de “Overall” prijs bepaald, daarna de 

prijs voor de eerste ronde en tenslotte de prijs voor de tweede ronde, indien van toepassing. 

g) Toegekende wisselprijzen worden aan de desbetreffende winnaar ter beschikking gesteld gedu-

rende de periode van een jaar, uiterlijk tot de datum van de verschieting waarvoor de wisselprijs 

ter beschikking is gesteld. De schutter die de wisselprijs in ontvangst heeft genomen, dient de 

wisselprijs voor de eerstvolgende verschieting aan het bestuur van de stichting te overhandigen. 

  



E. SHOOT AT THE MARKS & AT SPEED 

1. DEELNAME 
Aan deze wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door deelnemers met een historische longbow 

inclusief de Vlaamse lattenboog. Indien het maximale aantal deelnemers niet is bereikt, kunnen 

deelnemers met andere historische c.q. traditionele bogen tot deelname worden toegelaten, hetzij 

buiten mededinging naar beschikbaar gestelde prijzen, danwel bij voldoende deelname naar mede-

dinging van prijzen voor deze divisie, zulks naar beoordeling door het bestuur van de stichting. Deze 

andere historische c.q. traditionele bogen dienen echter te voldoen aan de door de stichting ge-

stelde eisen in hoofdstuk B. 

2. WEDSTRIJDVORM 
a) De wedstrijdafstanden bedragen afstanden variërend van 80 tot 220 yard 

b) Er wordt geschoten op zogenaamde “marks”, een paal met een lengte van 2,10 meter, die op 

willekeurige hoogte is voorzien van een afbeelding, die op vooraf vastgestelde locaties in het 

landschap zijn of worden geplaatst. 

c) Een deelnemer schiet per mark drie pijlen. 

d) In de ochtend wordt een parcours gelopen met minimaal zes en maximaal acht marks. 

e) In de middag wordt een parcours gelopen met minimaal zes en maximaal acht marks. 

f) Het scoregebied omvat een denkbeeldige circel rond elk van de marks. 

g) Een pijl binnen een straal van “een halve booglengte”, 90 centimeter, levert de deelnemer 12 

punten op. 

h) Een pijl binnen een straal van “een en een kwart booglengte”, 225 centimeter, levert de deelne-

mer 7 punten op. 

i) Een pijl binnen een straal van “drie booglengtes”, 540 centimeter, levert de deelnemer 3 punten 

op. 

j) Direct en gericht schieten op de mark is niet toegestaan, ook indien dit, gelet op afstand tot de 

mark en de trekkracht van de boog, mogelijk zou (kunnen) zijn. 

k) Bij één van de marks wordt de zogenaamde “At speed” verschoten, waarbij de deelnemer gedu-

rende maximaal 30 seconden een onbeperkt aantal pijlen naar de “mark” mag verschieten. 

Daarbij mag de deelnemer één pijl op de boog plaatsen en drie pijlen voor zich in de grond plaat-

sen. De resterende pijlen blijven in de pijlenkoker van de deelnemer. De “At speed” wordt ver-

schoten op een afstand van minimaal 80 yard. 

l) Het maximale aantal deelnemers is afhankelijk van het terrein waar deze wedstrijd wordt ver-

schoten. Het maximale aantal deelnemers wordt voor elke wedstrijd ruim van tevoren bekend 

gemaakt via de flyer, uitnodiging of mededeling op de website van de stichting. 

m) Richtmiddelen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. 

3. KLASSE, DIVISIE EN CATEGORIE 
Bij deze verschieting geldt een afwijkende indeling naar klasse, divisie en/of categorie. Deze ver-

schieting kent drie klassen, namelijk dames, heren en jeugd. Indien het maximale aantal deelnemers 

(schutters met een historische longbow) niet is bereikt, kunnen schutters met andere historische bo-

gen deelnemen aan de wedstrijd, waarbij zij in een tweede divisie/categorie worden ingedeeld.  Wel 

wordt onderscheid gemaakt naar trekkracht van de boog. Afhankelijk van de trekkracht van de boog 



wordt de te schieten afstand tot de “mark” vergroot of verkleind. Afhankelijk van deelname kan de 

volgende indeling naar trekkracht bij een treklengte van 28 inch van toepassing zijn: 

a) ultra-light: maximale trekkracht 30 lbs 

b) light: maximale trekkracht 45 lbs 

c) heavy: maximale trekkracht 75 lbs 

d) ultra-heavy: trekkracht meer dan 75 lbs (of meer dan 80 lbs bij een treklengte van 32 inch) 

4. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING 
a) Bij deze wedstrijd is een eerste prijs beschikbaar voor elke klasse, in de vorm van een medaille, 

behoudens in geval van samenvoeging van klassen en/of categorieën, zoals beschreven in artikel 

B9. 

b) Een extra prijs is beschikbaar voor elke klasse voor de “At speed”, in de vorm van een medaille, 

behoudens in geval van samenvoeging van klassen en/of categorieën, zoals beschreven in artikel 

B9. 

c) Het bestuur van de stichting kan besluiten tot het uitreiken van certificaten, in welk geval deze 

beschikbaar zijn voor de eerste tot en met derde prijs voor elke klasse, behoudens in geval van 

samenvoeging van klassen en/of categorieën, zoals beschreven in artikel B9. 

d) De prijsuitreiking vindt plaats, indien mogelijk, binnen een uur na afloop van de verschieting van 

de laatste “mark”. 

  



F. WINDSOR & JUNIOR WINDSOR 

1. DEELNAME 
a) Er mag in elke categorie volgens hoofdstuk B worden deelgenomen. 

b) Veteranen worden ingedeeld in de klasse senioren. 

c) Alle categorieën nemen deel in hetzelfde klassement. 

2. WEDSTRIJDVORM 
a) De wedstrijdafstanden bedragen voor  

a. de Windsor: 60, 50 en 40 yard. 

b. de Junior Windsor: 40, 30 en 20 yard. 

b) Per afstand worden 36 pijlen verschoten volgens het 3-pijl systeem. 

c) De wedstrijd op de langste afstand wordt voorafgegaan door 2 x 3 proefpijlen. 

d) Bij alle afstanden wordt geschoten op een 122 cm FITA blazoen. 

e) Scores worden genoteerd volgens de Engelse telling (9, 7, 5, 3, 1 punten, resp. voor geel, rood, 

blauw, zwart en wit). 

f) Naast de scores, genoemd in dit hoofdstuk onder 4d, worden het aantal treffers (hits) genoteerd 

en het aantal malen dat een 9 wordt gescored (aantal “goud”). 

g) Na het verschieten van de langste afstand volgt een pauze van minimaal een half uur en maxi-

maal een uur. 

h) Na het verschieten van de op een na langste afstand volgt een pauze van maximaal een kwartier. 

i) Het maximale aantal deelnemers bedraagt 64 personen. 

j) Richtmiddelen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. 

3. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING 
a) Bij deze wedstrijd is een prijs beschikbaar voor elke klasse of categorie voor meeste treffers, 

meeste punten en meeste goud, behoudens in geval van samenvoeging van klassen en/of cate-

gorieën, zoals beschreven in hoofdstuk B, in de vorm van een medaille. 

b) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal treffers 

hebben gescored, dan wordt de winnaar van de meeste treffers bepaald aan de hand van res-

pectievelijk de meeste punten en het meeste goud. 

c) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal punten 

hebben gescored, dan wordt de winnaar van de meeste punten bepaald aan de hand van res-

pectievelijk de meeste treffers en het meeste goud. 

d) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal van negen 

punten (meeste goud) hebben gescored, dan wordt de winnaar van het meeste goud bepaald 

aan de hand van respectievelijk de meeste treffers en de meeste punten. 

e) Indien het gestelde in de artikelen 6b, 6c en 6d geen uitsluitsel biedt, dan wordt de winnaar van 

elk der prijzen bepaald aan de hand van respectievelijk het meeste aantal zevens, vijfen, drieën 

of enen.  

f) Een extra prijs is beschikbaar voor de deelnemer die op de middelste afstand een “closest to the 

center” (het “mooiste goud”) heeft geschoten.  

g) De prijsuitreiking vindt plaats, indien mogelijk, binnen een uur na afloop van de verschieting van 

de laatste afstand. 



  



G. YORK, HEREFORD & BRISTOL III 

1. DEELNAME 
a) Er mag in elke categorie volgens hoofdstuk B worden deelgenomen: 

a. Heren nemen deel aan de York verschieting 

b. Dames nemen deel aan de Hereford verschieting 

c. Jeugdige schutters nemen deel aan de Bristol III verschieting 

b) Veteranen worden ingedeeld in de klasse senioren. 

c) Alle categorieën nemen deel in hetzelfde klassement. 

2. WEDSTRIJDVORM 
a) De wedstrijdafstanden bedragen voor 

a. de York 100, 80 en 60 yard 

b. de Hereford 80, 60 en 50 yard 

c. de Bristol III 50, 40 en 30 yard 

b) Per afstand worden pijlen verschoten volgens het 3- of 6-pijl systeem 

a. bij de langste afstand 72 pijlen 

b. bij de middelste afstand 48 pijlen 

c. bij de kortste afstand 24 pijlen 

c) De wedstrijd op de langste afstand wordt voorafgegaan door 2 x 3 of 1 x 6 proefpijlen. 

d) Bij alle afstanden wordt geschoten op een 122 cm FITA blazoen. 

e) Scores worden genoteerd volgens de Engelse telling (9, 7, 5, 3, 1 punten, resp. voor geel, rood, 

blauw, zwart en wit). 

f) Naast de scores, genoemd in dit hoofdstuk onder 4d, worden het aantal treffers (hits) genoteerd 

en het aantal malen dat een 9 wordt gescored (aantal “goud”). 

g) Na het verschieten van de langste afstand volgt een pauze van minimaal een half uur en maxi-

maal een uur. 

h) Na het verschieten van de op een na langste afstand volgt een pauze van maximaal een kwartier. 

i) Het maximale aantal deelnemers bedraagt 64 personen. 

j) Richtmiddelen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. 

3. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING 
a) Bij deze wedstrijd is een prijs beschikbaar voor elke klasse of categorie voor meeste treffers, 

meeste punten en meeste goud, behoudens in geval van samenvoeging van klassen en/of cate-

gorieën, zoals beschreven in artikel B5, in de vorm van een medaille. 

b) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal treffers 

hebben gescored, dan wordt de winnaar van de meeste treffers bepaald aan de hand van respec-

tievelijk de meeste punten en het meeste goud. 

c) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal punten 

hebben gescored, dan wordt de winnaar van de meeste punten bepaald aan de hand van respec-

tievelijk de meeste treffers en het meeste goud. 

d) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal van negen 

punten (meeste goud) hebben gescored, dan wordt de winnaar van het meeste goud bepaald aan 

de hand van respectievelijk de meeste treffers en de meeste punten. 



e) Indien het gestelde in de artikelen 6b, 6c en 6d geen uitsluitsel biedt, dan wordt de winnaar van 

elk der prijzen bepaald aan de hand van respectievelijk het meeste aantal zevens, vijfen, drieën of 

enen.  

f) Een extra prijs is beschikbaar voor de deelnemer die op de middelste afstand een “closest to the 

center” (het “mooiste goud”) heeft geschoten.  

g) De prijsuitreiking vindt plaats, indien mogelijk, binnen een uur na afloop van de verschieting van 

de laatste afstand. 

  



H. LONG NATIONAL, SHORT NATIONAL & JUNIOR NATIONAL 

1. DEELNAME 
a) Er mag in elke categorie volgens hoofdstuk B worden deelgenomen: 

a. Heren nemen deel aan de Long National verschieting 

b. Dames nemen deel aan de Short National verschieting 

c. Jeugdige schutters nemen deel aan de Junior National verschieting 

b) Veteranen worden ingedeeld in de klasse senioren. 

c) Alle categorieën nemen deel in hetzelfde klassement. 

2. WEDSTRIJDVORM 
a) De wedstrijdafstanden bedragen voor 

a. de Long National 80 en 60 yard 

b. de Short National 60 en 50 yard 

c. de Junior National 40 en 30 yard 

b) Per afstand worden pijlen verschoten volgens het 3- of 6-pijl systeem 

a. bij de langste afstand 48 pijlen 

b. bij de kortste afstand 24 pijlen 

c) De wedstrijd op de langste afstand wordt voorafgegaan door 2 x 3 of 1 x 6 proefpijlen. 

d) Bij alle afstanden wordt geschoten op een 122 cm FITA blazoen. 

e) Scores worden genoteerd volgens de Engelse telling (9, 7, 5, 3, 1 punten, resp. voor geel, rood, 

blauw, zwart en wit). 

f) Naast de scores, genoemd in dit hoofdstuk onder 4d, worden het aantal treffers (hits) genoteerd 

en het aantal malen dat een 9 wordt gescored (aantal “goud”). 

g) Na het verschieten van de langste afstand volgt een pauze van minimaal een half uur en maxi-

maal een uur. 

h) Na het verschieten van de op een na langste afstand volgt een pauze van maximaal een kwartier. 

i) Het maximale aantal deelnemers bedraagt 64 personen. 

j) Richtmiddelen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. 

3. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING 
a) Bij deze wedstrijd is een prijs beschikbaar voor elke klasse of categorie voor meeste treffers, 

meeste punten en meeste goud, behoudens in geval van samenvoeging van klassen en/of cate-

gorieën, zoals beschreven in artikel B5, in de vorm van een medaille. 

b) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal treffers 

hebben gescored, dan wordt de winnaar van de meeste treffers bepaald aan de hand van res-

pectievelijk de meeste punten en het meeste goud. 

c) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal punten 

hebben gescored, dan wordt de winnaar van de meeste punten bepaald aan de hand van res-

pectievelijk de meeste treffers en het meeste goud. 

d) Indien twee of meer deelnemers in een bepaalde klasse of categorie eenzelfde aantal van negen 

punten (meeste goud) hebben gescored, dan wordt de winnaar van het meeste goud bepaald 

aan de hand van respectievelijk de meeste treffers en de meeste punten. 



e) Indien het gestelde in de artikelen 6b, 6c en 6d geen uitsluitsel biedt, dan wordt de winnaar van 

elk der prijzen bepaald aan de hand van respectievelijk het meeste aantal zevens, vijfen, drieën 

of enen.  

f) Een extra prijs is beschikbaar voor de deelnemer die op de middelste afstand een “closest to the 

center” (het “mooiste goud”) heeft geschoten.  

g) De prijsuitreiking vindt plaats, indien mogelijk, binnen een uur na afloop van de verschieting van 

de laatste afstand. 

 

  



I. FLIGHT 

1. DATUM EN PLAATS  
De Flight-verschieting is geen op zich zelf staande wedstrijd, maar zal, indien georganiseerd, altijd 
plaatsvinden tijdens een Clout-verschieting of een Shoot at the Marks. Indien een Flight-verschieting 
deel uit maakt van een Clout of Shoot at the Marks, zal dit van te voren kenbaar worden gemaakt 
door middel van de flyer, uitnodiging of mededeling op onze website. 

2. DEELNAME  
Aan deze wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door deelnemers met een historische of tradi-
tionele boog, zoals omschreven in hoofdstuk B2.  

4. WEDSTRIJDVORM  
a) De wedstrijdafstand is niet gedefinïeerd.  
b) De deelnemers verschieten vier pijlen over een zo lang mogelijke afstand.  
c) Alle pijlen dienen te worden verschoten en in te slaan binnen een corridor met een breedte van 

40 yard (ca. 36,4 meter).Pijlen ingeslagen buiten deze corridor worden geacht niet te zijn ver-
schoten.  

d) Nadat alle pijlen verschoten zijn, neemt elke deelnemer plaats naast of nabij zijn of haar verst 
geschoten pijl, waarna de verschoten afstanden worden opgemeten.  

e) De in 4c genoemde corridor kan aan weerszijden worden afgebakend door middel van vlaggen.  
f) De centrale schietlijn, in het midden van de in 4c genoemde corridor, kan worden aangeduid 

door middel van piketten die vanaf een bepaalde afstand (bijv. 150 meter) om de 10 of 20 meter 
worden geplaatst.  

g) Het maximale aantal deelnemers bedraagt 50 personen.  
 

5. INSCHRIJFGELD  
Voor deze wedstrijd is geen inschrijfgeld verschuldigd, aangezien deze altijd in combinatie met één 
van de andere wedstrijden in dit reglement wordt verschoten, hetzij een Clout-verschieting of een 
Shoot at the Marks.  

6. KLASSE, DIVISIE EN CATEGORIE  
Bij deze verschieting geldt een afwijkende indeling naar klasse, divisie en/of categorie. Deze ver-
schie-ting kent vier klassen, namelijk dames, heren senioren, heren veteranen en jeugd, maar kent 
geen divisies of categorieën.  

7. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING  
Bij deze wedstrijd is een eerste prijs beschikbaar voor elke klasse, in de vorm van een medaille.  
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