
Handboogsportvereniging De Schutroe organiseert in samenwerking met ASC Horst  
op 14 en 15 oktober 2017 de eerste editie van: 

 

‘Indoor 3D Afslag 10’ 
 
Elke deelnemer schiet op twee accommodaties op één dag! 
De accommodaties van Schutroe en ASC liggen ongeveer 6 km uit elkaar.  
48 handboogsporters per accommodatie, maximaal 96 deelnemers op één dag. 
Totaal 24 doelen per dag. 
 
Zaterdag 14 oktober start wedstrijd 
Alle deelnemers verzamelen bij Schutroe (accommodatie open vanaf 08.00 uur) 
09.00 uur: de wedstrijd wordt geopend door wethouder Bob Vostersmans van de gemeente Horst aan de Maas 
09.15 uur : Schutroe start wedstrijd 
09.30 uur : ASC start wedstrijd 
17.00 uur : na deze wedstrijddag: alle deelnemers verzamelen weer bij Schutroe voor de prijsuitreiking incl. 
kapprijzen en loterij. 
  
Zondag 15 oktober start wedstrijd 
Alle deelnemers verzamelen bij ASC (accommodatie open vanaf 08.00 uur) 
09.15 uur : ASC start wedstrijd 
09.30 uur : Schutroe start wedstrijd 
17.00 uur : na deze wedstrijddag: alle deelnemers verzamelen weer bij  ASC voor de prijsuitreiking incl. 
kapprijzen en loterij. 
Beide accommodaties zijn op zaterdag en zondag open vanaf 08.00 uur tot sluit. 
 
Vier disciplines 
Recurve, Compound, Traditioneel (Longbow & Instinctive), Barebow. 
Geen onderverdeling in dames/heren/jongens/meisjes per discipline. 
Geen gelegenheid tot inschieten. 
 
Inschrijven en het inschrijfgeld 
Vanaf 1 juli kun je je aanmelden via de site van Schutroe www.schutroe.nl 
Eén dag € 15,00 en twee dagen € 25,00. 
 
Onze Indoor 3D is perfect voor minder-validen (rolstoelvriendelijke accommodaties) en een aanrader voor 
handboogsporters die weinig of geen ervaring hebben met een Indoor 3D. 
 
Contactpersoon 
Wil van der Coelen 
Tel.: 06 28233955 
E-mail: wilvandercoelen@gmail.com  
 
Volg de parkeerborden/parkeerroute. Probeer zoveel mogelijk om samen te rijden tussen de beide 
accommodaties. 
Wij hanteren het alcoholbeleid.  
Aan sporters in wedstrijd wordt geen alcohol geschonken, aan toeschouwers wel. 
Op beide accommodaties is catering aanwezig. 
  

Adressen accommodaties in Horst (L) 
HBV Schutroe      Handboogcentrum Archery Service Center 
Wittebrugweg 1                                     Kreuzelweg 23  
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