
Croij Appeltoernooi 

Samen met het team van het Appeltoernooi nodigt het Boerenbondsmuseum traditionele  handboogschutters  
uit om deel te nemen aan de: 

Koningswedstrijd van 2017 . 

Datum:    Zondag 9 april 2017 

Plaats:   Boerenbondsmuseum  Pandelaar 106   5421 NJ   Gemert 

Type wedstrijd: 25 meter wedstrijd op oude blazoenen, 2 keer een serie van 36 pijlen. Schutters die 
ook deelnemen aan het Koningschieten in hetPrehistorisch Dorp in Eindhoven op 25 
juni a.s. en aan het Koningsschieten in Het Jan Visser Museum in Helmond op 3 
September Kunnen de titel ”MUSEUM KEIZER” behalen. 

Boogtypen: Turkse eik, houten longbow, houten flatbow, houten Vlaamse latboog,  houten 
jachtboog, oude stalen boog, historische ruiterboog.  Uiteraard houten pijlen met 
natuurveren. Geen richtmiddel of stabilisator. 

Verloop wedstrijd: 11.30 inschrijven,  12.00 uur gezamenlijke lunch voor  degenen die daarvoor 
intekenen.  13.00 uur start, na 36 pijlen pauze, dan de tweede serie van 36 pijlen. 
Prijsuitreiking uiterlijk 17.00 uur. Tijdens de wedstrijd is er publiek. 

Inschrijven: harriemoors@gmail.com  

Kosten:  € 7,50  inclusief entree voor schutter en 1 introducee  jeugd t/m 15 jaar gratis. 

Inschrijven inclusief de door het museum verzorgde gezamenlijke 
lunch € 18.50.        

Betaling: rekening nummer NL80RABO 0101 4610 03 t.n.v. H. Moors. A.u.b. vermelden: 
wedstrijd Gemert, boogtype en ja/nee deelname lunch. 

Extra mogelijkheid om deel te nemen: Gelijktijdig met de koningswedstrijd willen we bare-bow schutters die 

modern materiaal gebruiken de kans bieden om mee te schieten, jacht- en 

ruiterboog, longbow en flatbow versterkt met carbon of glasvezel zijn toegelaten 

met houten pijlen voorzien van  natuurveren zonder richtmiddel en stabilisatie. Zij 

schieten in hun eigen klasse om de wisselbeker. Ook deze schutters kunnen in hun 

eigen klasse in aanmerking komen voor de titel  Museumkeizer. 

Kleding: Het museum stelt het zeer op prijs als de schutters hun kleding aanpassen aan  de 
jaren 1900-1930. Het  museum leent eventueel kielen uit zodat we toch met zijn 
allen in de setting passen. 

Zie ook: Onze site: appeltoernooi.nl 
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