
Denk er op tijd aan dat u bij vertrek VOOR het einde van de maaltijd een munt nodig hebt voor de slagboom! 
Deze is te koop bij de kassa van Museumpark Archeon. 

Die Scutterie van St. Sebastiaen 
p/a Evenaar 7 
2408 CW  Alphen a/d Rijn 
Tel.nr. 0172-494 493 
Bank: NL 12 INGB 0003 1705 40 
(t.n.v. die Scutterie van St. Sebastiaen) 
 
 
 
 
Alphen aan den Rijn, 1 maart 2018 
 
 
Mijne dames en/of heren, 
 
Na vele succesvolle jaren houdt die Scutterie van St. Sebastiaen in samenwerking met 
Archeon op zondag 16 september 2018 de twintigste “Archeon-Open” op het terrein van 
Museumpark Archeon.  
Deze wedstrijd is ook de laatste Archeon Open die door ons wordt georganiseerd. 
 
De wedstrijd wordt gehouden in de middeleeuwse stad Gravendam en gaat over 25 meter. 
Aan alle schutters wordt verzocht om op Archeon passende kleding aan te trekken. 
Er mag ALLEEN worden geschoten met historische houten bogen (zonder toevoeging van 
fiberglas of kunststof) en houten pijlen.  
 
De directie van Archeon zal elke ingeschreven schutter toegang tot het park verschaffen. 
Elke schutter mag 2 introducés meenemen à € 5,00 per persoon. Heeft de introducé een 
museumkaart, dan vervalt dit entreebedrag. Bezit u een museumkaart? Dan wordt het op 
prijs gesteld als u deze laat registreren bij de kassa. 
 
Aanmelden kan per e-mail.  
Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt € 10,00. Na betaling ontvangt u het 
inschrijfnummer. Maar vol is vol. 
  
Wilt u gebruik maken van de maaltijd na afloop, bestaande uit: middeleeuws gebraad, brood, 
sauzen, patat, groenten + 1 drankje, dan dient u per persoon € 13,50 extra te betalen. Dit 
aanbod is ook geldig voor de introducés. Eet u liever vegetarisch? Geef dit aan op het 
inschrijfformulier. 
 
Het park gaat om 10.00 uur open en om 11.00 uur begint de wedstrijd. Dus zorg dat u er 
uiterlijk om 10.30 uur bent. 
 
Hoogachtend, 
 
Annette Geerlings 
(dekenschatbewaarder van die Scutterie van Sint Sebastiaen) 
 
 
Bijlage: 1 inschrijfformulier (mag gekopieerd worden!) 

  



Denk er op tijd aan dat u bij vertrek VOOR het einde van de maaltijd een munt nodig hebt voor de slagboom! 
Deze is te koop bij de kassa van Museumpark Archeon. 

Inschrijfformulier  
Voor de twintigste “Archeon-Open” 

op zondag 16 september 2018 
aanvang wedstrijd 11.00 uur 

 
adres:  

Archeonlaan 1 
2408 ZT  ALPHEN A/D RIJN 

 
 
 

Naam:           _____________________________________ 
 
Telefoon:       ___________________________________ 
 
E-mailadres:  ________________________________ 
 
 
Categorie: Heer of Dame of Jeugd (tot 18 jaar)* 
 
Alleen voor jeugd geboortedatum: _____________________ 
 
Ik betaal aan inschrijfgeld      € 10,00   
Ik neem ……. introducés mee à € 5,00    €………. 
Voor de maaltijd betalen ….. personen €  13,50   €……….             
Voor …… personen geen vlees 
         ----------------- 
        Totaal € ………….  
 
Ik heb wel/geen* middeleeuwse kleding. (andere “tijd” kleding in overleg) 
 
 
 
 
 
Nico en Annette Geerlings 
Evenaar 7 
2408 CW  ALPHEN A/D RIJN 
Tel. nr.0172-494 493 
E-mail: scutterie-archeon@outlook.com  
 
*s.v.p. doorhalen wat niet gewenst is! 
 
Bank: Die Scutterie van St. Sebastiaen te Alphen a/d Rijn NL 12 INGB 0003 1705 40 
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