
 

 

8e 3D Animal ronde Amicitia 1893 
“Eikeltjes Toernooi” 

 

HOUTEN en ALUMINIUM PIJLEN TOERNOOI 
GEEN CARBON OF ALU-CARBON 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 September 2019 

Omgeving Cadier en Keer 
 

 
 
Schietreglement: NHB 3D toernooien  
boogklassen aangepast (zie hier naast) 
Scandinavische telling, hunter, +/- doelen etc. 
 

Clubhuis Amicitia 1893  
Bemelerweg 79 Cadier en Keer 
 
Aanvang shoot zaterdag 10.00 uur,  zondag 9:00 
uur. Welkomstwoord +/- een half uur eerder. 

 

Aanmelden uitsluitend via het aanmeldformulier op 
de website: www.amicitia1893.nl 
Sluiting inschrijving als het Max. 180 deelnemers 
bereikt is Vol=Vol 
 

Betaling is inschrijving. Betaling via banknummer 
IBAN:NL43RABO0160260256, BIC: RABONL2U 
t.n.v. Amicitia1893  
o.v.v. betalingskenmerk (wordt verstrekt bij 
inschrijving) 
 
Kosten: 
Dames en heren; 2 dagen € 22,= / 1 dag € 12,=     
Junioren 13 t/m 17 jaar 2 dagen € 12,= / 1 dag € 7,= 
Aspiranten t/m 12jaar gratis 
Bij uitzondering: betaling per kas toeslag € 1,= p.p. 
 

Aanmelding en vrije groep / baan indeling is mogelijk op: 
vrijdag 18:00-20:00 
zaterdag en zondag van 7:00-9:00 

 
Boog Klassen:   
 

BHR: Bowhunter recurve;  
Hout en aluminium pijlen 
Recurve, jacht en ruiterboog van elk materiaal vast 
nokpunt en ankerpunt, mediterrane grip of 
duimring. 
 
BBR: Barebow recurve;  
Hout en aluminium pijlen 
Recurve boog van elk materiaal, pijloplegger, 
button, string en facewalking toegestaan. 
 
LB: Longbow;  
houten pijlen met natuur veren 
Long/flatbow van elk materiaal, venster dat dienst 
doet als oplegger, of over de hand geschoten, vast 
nok en ankerpunt mediterrane grip. 
 
TB: traditionele boog; 
houten pijlen met natuur veren 
longbow, flatbow, ruiterboog van uitsluitend 
natuurlijke materialen (GEEN glasvezel) over de 
hand geschoten, vast nok en ankerpunt, 
mediterrane grip of duimring. 
 
Carbon of alu-carbon pijlen betekent automatisch uitsluiting 
van deelname!  

 
Vrijdag: 

Avondeten mogelijk graag bij aanmelding 
reserveren. 

 
Zaterdag: 

Vanaf 19:30 DJ aanwezig! 
Avondeten: Snackwagen; All you can eat 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gedoogd kamperen is mogelijk op de velden en 
parkeerterrein  nabij het clubhuis. Plaatsen worden 

toegewezen door de organisatie. 
 

VOOR MEER INFORMATIE:www.amicitia1893.nl 
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade 

ontstaan op het schietterrein. Lidmaatschap van een bond of 
privé aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Honden 

toegestaan mits aangelijnd. 

http://www.amicitia1893.nl/
http://www.amicitia1893.nl/

