
Van harte welkom,

Dutch Bowhunting Clan

met dank aan:

Uitnodiging

Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2015 organiseert  de 
Dutch Bowhunting Clan de 5e traditionele 3D-ronde op het terrein 
rond kasteel Doorwerth. 
Het kasteel en omliggend gebied worden beheerd door stichting 
Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en Staats-
bosbeheer, welke hun welwillende medewerking aan deze 3D-ronde 
verlenen. 

Kasteel Doorwerth is een van oorsprong 13de-eeuws kasteel in de 
uiterwaarden van de Rijn, waarin sinds 2006 o.a. het Nederlands 
Jachtmuseum is gevestigd. Op de steile stuwwal achter het kasteel 
ligt een afwisselend landschap met bossen, akkers en weilanden. 
Een groot deel van ons 3D-parcours voert over die stuwwal en de 
hooggelegen bosgebieden met een prachtig uitzicht over de Rijn. 
Een ander deel van het parcours voert je rond het kasteel.
Je vindt de wedstrijdinformatie op de volgende pagina.

Graag nodigen wij je uit om op 10 en 11 oktober onze gast te zijn !

 

http://www.deweerdtenten.nl/
http://www.folkersservice.nl/
http://www.vansteenbeeksteigers.nl/
http://www.pronto-print.nl
http://www.farm254.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/


Wedstrijd
De wedstrijd is verdeeld over twee dagen en de prijsuitreiking volgt op zondagmiddag.
Het volledige parcours bestaat uit 3D-doelen. Scandinavische telling, hunters enz. 
Het parcours is soms erg steil en niet geschikt voor ‘slecht ter been zijnden’.
De groepsindeling wordt vooraf door ons gemaakt, je kunt echter je voorkeur kenbaar 
maken. Het parcours wordt zo gebouwd dat je enkele keren tussendoor kunt pauzeren 
en van ons cateringaanbod gebruik kunt maken.

‘Aan de plok’ zaterdag: 10.00 uur, aanmelden vanaf 8.00 uur
‘Aan de plok’ zondag: 9.00 uur,  aanmelden vanaf 7.30 uur
prijsuitreiking op zondag gepland rond 17.30 uur.

ALLEEN HOUTEN PIJLEN ZIJN TOEGESTAAN
Boogklassen
 
- BBR (Barebow Recurve) Recurveboog zonder vizier.
                                                String- en facewalking toegestaan.
 
- BHT (Bowhunter Traditional)     Recurve-Jachtboog zonder vizier, stabilisatie, 
   button en mechanische pijloplegger. 
   String- en facewalking zijn niet toegestaan, dus: 
   één vinger raakt aan de pijl, vast aanraakpunt 
   aan het gezicht.  
 
- LB (Longbow)                           Boog waarvan de latten in opgespannen staat 
   een D-vorm hebben. 
   Mediterrane grip: één vinger boven de pijl.
   Facewalking niet toegestaan.

- HB (Historical Bow)               Boog van natuurlijke materialen, die historisch  
   verantwoord is, zoals: Engelse Longbow, Ruiter- 
   boog (indien gemaakt van hout, hoorn en pees),  
   traditionele Flatbows, Selfbows etc. 
   (Ruiterboog met moderne materialen: zie BHT)

Categoriëen:  Inschrijfgeld toernooi:

Dames (18+)  Volwassenen: €24,-
Heren (18+)  Jeugd: €17,-
Jeugd Meisjes (13 t/m 17)  Aspiranten: €8,-
Jeugd Jongens (13 t/m 17)   Na aanmelding ontvangt u 
Aspiranten (t/m 12)  de betalingsgegevens.
Een WA-verzekering is verplicht.

Je kunt -via ons online-aanmeldformulier- vanaf vrijdag 9 oktober voor de 
overnachting(en) met eigen tent/caravan gebruik maken van camping ‘De Lindenhof’ 
te Wolfheze,  gelegen op ca.10 minuten rijden van het parcours,  à € 7,50 p.p.p.n.  
(incl. santitaire voorzieningen en electriciteit). Bar aanwezig in de verwarmde tent en op de 
zaterdagavond een BBQ à € 12,50 p.p.  (op verzoek ook vegetarisch)
Ontbijt/broodjes apart verkrijgbaar op zaterdag en zondag bij het parcours 
(niet bij de prijs inbegrepen). 
    
                                                                  

Je kunt je voorkeur voor de groepsindeling op het aanmeldformulier kenbaar maken.
Wij zullen trachten daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Aanmeldingen en betalingen dienen vóór 20 september ontvangen te zijn.

www.dutchbowhuntingclan.nl   -   info@dutchbowhuntingclan.nl

Klik  HIER om online aan te melden
of zie onze website onder “3D Doorwerth”

http://www.dutchbowhuntingclan.nl/3ddoorwerth

