
 

 

Phoenix 3D Round - House rules 
 

Waarom House rules? 

We zijn blij elk jaar weer de mogelijkheid te krijgen om op Natuurcamping De Hoogte onze Phoenix 

3D Round voor jullie te mogen organiseren. Om een en ander te structureren, verwachtingen helder 

te schetsen, de natuur niet onnodig te laten leiden en voor de veiligheid van organisatie en 

deelnemers, willen wij voor iedereen duidelijk maken met welke afspraken deelnemers akkoord gaan 

bij inschrijving voor onze 3D ronde. Wij hopen dat jullie net zoveel plezier hebben bij het schieten 

van de wedstrijd als wij met het organiseren ervan ! 

Kamperen 

Gedurende onze 3D wedstrijd zijn de terreinen van Natuurcamping De Hoogte officieel gesloten voor 

publiek. Voor deelnemers aan onze wedstrijd is het mogelijk om tegen een vergoeding van 10 euro 

per kampeermiddel per nacht (vrijdag 12 uur t/m maandag 12 uur) op een door de campingeigenaar 

op de dag zelf aan te wijzen plek op het terrein te kamperen. 

Terrein 

1. Houd rekening met de natuur! Wij zijn er ook zuinig op! 

2. Roken is op Natuurcamping De Hoogte alleen toegestaan bij de catering. 

3. De aanwezigheid van honden op het gehele kampeerterrein is niet toegestaan. 

4. U wordt geacht het afval dat u gedurende de wedstrijd kwijt wilt, in de hiervoor beschikbare 

vuilniscontainers bij ARSIS en/ of in de centrale afvalvoorziening (dichtbij de in- uitgang van 

de camping) te deponeren. 

Inschrijven voor onze wedstrijd 

Inschrijven voor de wedstrijd geschied door het sturen van een emailbericht naar 

phoenixbroeders3D@gmail.com onder vermelding van de naam van de schut(s)ter, de vereniging, de 

categorie en de boogklasse waarvoor wordt ingeschreven. Inschrijving is pas definitief na betaling. 

Let op! Wij reserveren geen plekken en verwerken de inschrijving alleen op naam. 

Betaling en restitutie 

Betaling geschiedt naar aanleiding van de ontvangen bevestigingsmail, door middel van 

overschrijving van het betreffende bedrag onder vermelding van het inschrijfnummer op de rekening 

van Broederschap van de boog IBAN: NL 52 SNSB 0925923877.  

Restitutie van het betaalde inschrijfgeld vindt alleen plaats bij afmeldingen voor 1 september. Voor 

afmeldingen die na deze datum binnen komen vindt geen restitutie plaats. 

De wedstrijddag 

1. Bij aankomst vragen wij u uw auto op de op aanwijzing van een van onze daartoe 

aangewezen vrijwilligers aangegeven plaats te parkeren. 

2. Na aankomst meldt u zich bij het wedstrijdsecretariaat in ARSIS. Daar ontvangt u uw blanco 

scorekaart. Dit geldt voor alle schutters. 

3. Het terrein en de catering zijn vanaf 8 uur geopend. 
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4. Beide dagen beginnen rond 9:15 uur met een briefing. Hierna wordt u door een of meerdere 

vrijwilligers van de organisatie naar uw startdoel gebracht. 

5. Nadat u bij de ‘plok’ van uw startdoel bent aangekomen, geldt een wachttijd van 5 minuten 

alvorens u kunt beginnen en/ of start de wedstrijd om 9.30 uur. 

6. Het is niet toegestaan tegen de looprichting van het parcours in te lopen. Teruglopen van het 

doel naar de ‘plok’ daarentegen kan incidenteel voorkomen! Dat wordt dan bij het doel zelf 

vermeld. 

7. De baanindeling bij onze wedstrijd is vrij. Wij vragen u wel rekening te houden met max. 6 

schut(s)ters per baan. TIP: Taakverdeling schutters per baan voor het beperken van 

wachttijden. Een schut(s)ter wordt teamcaptain, een andere schut(s)ter noteerd de scores en 

weer andere schut(s)ters zoeken de naar de pijlen. Het optellen van de punten kan tussen de 

doelen plaats vinden of na afloop. Ga dus niet met de hele groep voor het doel staan om de 

punten te tellen, terwijl er al een groep staat te wachten! 

8. Omstreeks 16:00 uur verlaat u het parcours. Dit in verband met het onderhoud aan en/of 

afbreken van het parcours. 

9. De scorekaarten levert u uiterlijk om 16:15 uur in bij het wedstrijdsecretariaat in ARSIS. 

10. Let op! Wij vragen u alle scorekaarten in te leveren, ook van diegene die, om welke reden 

dan ook de wedstrijd niet uitschiet. Het niet inleveren vertraagt de prijsuitreiking en heeft 

zodoende hinder tot gevolg voor de overige schutters. 

Prijsuitreiking 

Zowel op zaterdag als op zondag vind er een prijsuitreiking plaats. Er worden prijzen uitgereikt per 

klasse en categorie waarbij de volgende stelregel wordt gehanteerd:  

• aantal deelnemers per klasse en categorie < 6 alleen een 1e prijs 

• aantal deelnemers per klasse en categorie < 11 een 1e en 2e prijs 

• aantal deelnemers per klasse en categorie > 10 een 1e, 2e en 3e prijs 

De indeling qua prijzen wordt 14 dagen voor de wedstrijd opgesteld. Wijziging in het opstellen van 

klassen en categorieën door een of meerdere schutters worden daarna niet meer verwerkt. De 

prijsuitreiking staat voor beide dagen gepland omstreeks 16:30 uur. (zie ook: De Boogklassen) 

De Categorieën 

U kunt zich inschrijven in de volgende categorieën, te weten: 

1. Aspiranten (ASP) 

2. Jeugd (JD)  

3. Dames Senioren (DS) 

4. Heren Senioren (HS) 

De leeftijdsgrens voor aspiranten is 12 jaar, lees: zij die op 1 januari de leeftijd van 13 jaar nog niet 

hebben bereikt. Aspiranten zullen, zover mogelijk, bij een van de ouders op de baan worden 

ingedeeld. De leeftijdsgrens voor jeugd is 18 jaar, lees: zij die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog 

niet hebben bereikt. 

De Boogklassen 

14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd gaan wij het aantal inschrijvingen per klasse en categorie 

bekijken. Bij minder dan 4 inschrijvingen per klasse of categorie behouden we ons het recht voor 

boogklassen en/of categorieën samen te voegen (zie ook: prijsuitreiking). U kunt zich inschrijven in 

een van de volgende boogklassen: 



 

 

BBR – Barebow Recurve 

1. De boog mag niet voorzien zijn van optische richtmiddelen. 

2. Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden 

kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering, beschadiging etc. op het venster van de boog, 

kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt. 

3. Verstelbare pijlsteun met eventueel button is toegestaan. 

4. Het gebruik van een clicker is toegestaan. 

5. Het gebruik van een enkele stabilisator is toegestaan. 

6. De pees moet een vast nokpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen. 

7. Mechanische hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 

8. Face- en Stringwalking zijn toegestaan. 

BHR– Bowhunter Recurve 

1. De boog mag niet voorzien zijn van optische richtmiddelen. 

2. Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden 

kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering beschadiging etc. op het venster van de boog, 

kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt. 

3. Verstelbare pijlsteun met eventueel button is toegestaan. 

4. Het gebruik van een stabilisator is niet toegestaan. 

5. Het gebruik van een clicker is niet toegestaan. 

6. De pees moet een vast nokpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen. 

7. Mechanische hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 

8. Face- en Stringwalking zijn niet toegestaan. Bij het uittrekken van de boog moet de 

wijsvinger de nok aanraken, de positie van de wijsvinger mag gedurende de wedstrijd niet 

gewijzigd worden. 

9. Pijlenkokers geplaatst aan de andere zijde dan het venster, met geen delen van de koker 

zichtbaar in het venster zijn toegestaan. 

10. Aan de pees bevestigde dempers (whiskers, e.d.) moeten zich minimaal 12 inch (30 cm) 

boven en onder het nokpunt bevinden. 

HB – Historical Bow 

1. De erkenning van de historische boog (ook wel klassieke of primitieve boog genoemd) is 

gebaseerd op de algehele acceptatie van het model en het gebruik hiervan in de periode 

voorafgaand het jaar 1900. De boog moet dus gebaseerd zijn op een klassieke boog van voor 

1900. 

2. De boog dient gebruikt te worden zoals zijn historische voorbeeld vroeger werd gebruikt. 

3. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen van boogontwerpen en 

van de gebruikte materialen. 

4. De boog is of uitsluitend van hout, of samengesteld uit composieten van verschillende 

(historische) materialen, zoals bijv. hoorn, been, bamboe en pees. 

5. Een pijlsteun of rand, alsook een boogvenster is toegestaan, op voorwaarde dat deze 

overeenkomt met het klassieke ontwerp van de boog van voor 1900. 

6. Historisch pees materiaal (zoals vlas of pees) mogen niet worden gebruikt. Dit i.v.m. de 

veiligheid voor de schutter en omstanders.  

7. Pijlschachten zijn van hout en bevederd met natuurlijke veren die bij voorkeur op een 

historische manier zijn vastgemaakt (Bijv. met een draad). Moderne pijlpunten en moderne 

nokpunten zijn toegestaan. 



 

 

8. Historische ridderpijlen e.d. zijn niet toegestaan i.v.m. buitenproportionele schade aan de 3D 

doelen. Nokken die in de schacht zijn gesneden zijn worden uitsluitend toegestaan als ze zijn 

verstevigd met geschikte materialen, zoals een insert of wikkeling. 

9. Onderdelen zoals geweven nokpunt-indicatoren en duimringen zijn toegestaan op 

voorwaarde dat het onderdeel in gebruik was gedurende het historische gebruik van de 

boog. 

10. De schutter moet het bewijs kunnen leveren dat de hele uitrusting die voor de wedstrijd 

gebruikt wordt historisch correct is. De schutter zal desgevraagd gedocumenteerd bewijs 

moeten kunnen overleggen over de correctheid van de uitrusting tijdens de technische 

controle van de wedstrijd. 

LB – Longbow 

1. Een 1-delige rechte boog waarbij de latten, in opgespannen toestand, vanaf het handle naar 

de tip, een continue buiging (D-vorm) hebben. In de praktijk betekend dit, dat de afstand lat-

pees steeds kleiner wordt, naarmate men verder richting de tip meet. De 

wedstrijdleiding/Scheidsrechter kan dit controleren door een meetkoord dat over de 

opgespannen lat te spannen. Dit koord moet de lat over de gehele weg blijven raken. 

Gebeurt dit niet, dan betekend dit dat de lat een recurve heeft. 

2. De boog mag niet van optische richtmiddelen voorzien zijn. 

3. Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden 

kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering, beschadiging etc. op het venster van de boog, 

kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt. 

4. De boog mag een venster hebben, die tevens als pijlondersteuning mag dienen. Het venster 

mag niet voorbij het midden van de boog komen. 

5. De pees moet een vast nokpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen. 

6. De pees moet getrokken worden met de mediterrane greep (1 vinger boven, 2 vingers onder 

de pijl). 

7. Er moet van een vast anker punt gebruik gemaakt worden. 

8. Alleen houten pijlen met natuur veren zijn toegestaan. Nokken en punten mogen van ieder 

soort materiaal en gewicht zijn. 
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