
 

3D Experience 
“de Ster” Pey - Echt 

4 en 5 Sept. 2021 
 

 
Wat:   
Jacht ronde op 30 3D doelen. 
 
Waar:   
Xonar terrein Waldfeuchterbaan 8, 6105 BM, Maria Hoop 
 
Wanneer:  

 Zaterdag 4 Sept 2021 
Ontvangst: 09.15 uur 
Schietbegin 10.00 uur 
3-Pijlen Ronde, onbekende afstand 

 Zondag, 5 Sept 2021 
Schietbegin 09.00 uur aan de plok 
3-Pijlen Ronde, onbekende afstand 

 
Aanmelden en groepsindeling: 
Vrijdagavond 3-09-2021 van 18-20 uur. 
Zaterdag 4-09-2021 vanaf 8 uur. 
Maximale baanbezetting 6 Schutters. 
Max. 4 personen van 1 vereniging per baan 
 
Prijsuitreiking: 
Zondag 5-09-2021,  één uur na inlevering van 
laatste scorekaart (uiterste inlevertijd 16.00 uur). 
Onduidelijk ingevulde scorekaarten worden niet in 
behandeling genomen. 
  
Inschrijfgeld: 
Schutters  vanaf 18 jaar €22,00 (€12,00 voor 1 dag)  
Jeugd (tot 18 Jaar) €11,00  (€6,00 1 dag) 
Na 15Sept wordt geen inschrijfgeld meer terugbetaald bij 
afmelding. 
 
Inschrijving wordt beperkt op 180 
personen. 
 
 

Betaling inschrijfgeld: 
De aanmelding is pas geldig nadat inschrijfgeld op onze 
bankrekening staat. 
De volgorde van betaling is bepalend voor de inschrijving. 
Betaling van het inschrijfgeld dient uiterlijk binnen 2 weken 
na aanmelding te zijn voldaan. 
Bij inschrijving ontvangt u een startnummer en de 
betalingsgegevens. 
Betaling dient dan te geschieden onder vermelding van 3D 
Experience De Ster 2021 en de startnummers. 
 
Na ontvangst van het startgeld ontvangt u een bevestiging 
per mail. 
 
Digitaal aanmelden kunt 
u doen via onze website 
 
of via mail aan 
3d-experience@hbsdester.com  
 
 Op last van de brandweer is het niet toegestaan om 

op het kampeerterrein open vuur of barbecues te 
ontsteken. 

 Honden moeten aangelijnd zijn op het schietterrein! 
 Een ieder die aan de wedstrijd deelneemt, moet WA 

verzekerd zijn - Dit is een voorwaarde om aan de 
wedstrijd te mogen deelnemen! 

 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade 
ontstaan op het schietterrein. Iedere schutter is zelf 
aansprakelijk voor de gevolgen van zijn schot! 

 
In iedere klasse zijn zowel bij de heren, dames en jeugd 3 
prijzen te winnen. Iedere jeugdschutter ontvangt 
bovendien een aandenken. 
Bij deelname van minder dan 5 schutters in een klasse is  
maar 1 prijs beschikbaar. Bij 6 t/m 10 schutters in een 
klasse zijn maar 2 prijzen beschikbaar. Bij meer dan 10 
schutters in een klasse zijn vanzelfsprekend 3 prijzen 
beschikbaar. 

Overnachten: 
Eigen kampeer terrein aanwezig. U kunt hier op vrijdag  
3-09-2021 vanaf 16.00 uur terecht.  
Kosten per weekend € 7,50, kosten per weekend  inclusief 
24 uur per dag elektriciteit € 10,00.  
Tevens zijn er slaapzalen beschikbaar voor 20 personen. 
Kosten overnachting € 7,50 per nacht. (vol) 
Er zijn aparte sanitaire units voor dames en heren 
beschikbaar met douches en toiletten. 
 
Catering: 
Op alle dagen worden ontbijt, belegde broodjes, diverse 
uitgebreide menu’s, broodjes warme snacks, en Limburgse 
Vlaai aangeboden. 
 
Klassenindeling: (Compound niet toegestaan)  
 BBR (Barebow Recurve) 

Boog zonder vizier. Markeringen verboden. Verstelbare 
pijlsteun (button), stabilisatoren en string- en facewalking 
toegestaan. Alle pijlsoorten zijn toegestaan. 

 BHR (Bowhunter Recurve)/ TRB (Traditional 
Recurve Bogen)  
Boog zonder vizier. Markeringen verboden. Verstelbare 
pijlsteun, stabilisatoren, string- en facewalking verboden. 
Schietvenster als pijlsteun te gebruiken. Alle pijlsoorten zijn 
toegestaan. 

 LB (Longbow)  
Long/flatbow gemaakt van ieder materiaal, window wordt 
gebruikt als oplegger of u schiet over de hand, vast ankerpunt 
met mediterrane grip, uitsluitend houtpijlen zijn toegestaan 

 PB (Primitief) 
longbow, flatbow, ruiterboog van uitsluitend natuurlijke 
materialen (geen glasvezel), over de hand geschoten, vast nok 
en ankerpunt, mediterrane grip, uitsluitend houtpijlen zijn 
toegestaan



 

3D Experience 
“de Ster” Pey - Echt 

4 en 5 Sept. 2021 
 

 
Routebeschrijving: 
 Route vanuit richting Eindhoven  

(A2): 
Neem de afslag op A2/A67 richting 
Maastricht/Venlo  
Neem afslag 44-Sint Joost 
Flauwe bocht naar rechts bij 
N295/Vonderen 
(borden naar Sint Joost/N276/Echt)  
Bij kruispunt N295/N572, vervolg richting 
N572 
(Koningsbosch/Brunssum) 
Na ongeveer 3 km volg borden tot 
eindbestemming: 
Waldfeuchterbaan 8, 6105 BM, Maria Hoop. 
 

 Route vanuit richting Venlo (A73): 
A73 Richting Maastricht 
afrit 22 Sint Joost/N276/Echt 
Linksaf en volg N572 naar Echt. 
Bij het kruispunt N295/N572, volg richting 
N572 
(Koningsbosch/Brunssum) 
Na ongeveer 3 km volg de aanwijzingen tot 
eindbestemming: 
Waldfeuchterbaan 8, 6105 BM, Maria Hoop. 

 
 
 
 
 
 
 

Door het betalen van het startgeld geeft u toestemming aan de organisatie om foto’s en/of video materiaal 
van de wedstrijd te publiceren.  
 
Tevens geeft u met uw aanmelding voor deelname aan de 3D Experience toestemming om uw gegevens  
te gebruiken voor onderlinge communicatie betreffende deze wedstrijd en voor uitnodiging voor de 3D 
Experience van volgend jaar. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Handboogschutterij de Ster houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

Informatie en Privacy statement kunt u vinden op de website: 
http://www.hbsdester.com 

 
 
 
 


