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Archery Learning Projects organiseert in samenwerking met 
Gerry en Jacqueline van Rozendaal op twee datums de  

all-inclusive workshop: 

 

Recurve Tuning 
zondag 1 december 2019 

zondag 29 maart 2020 
Van 10.00 tot 15.30 uur 

 
Gerry van Rozendaal: 

“ Bij deze workshop krijg je een presentatie en uitleg van het rechtzetten van de boog tot 

hoe de pijlsteun moet staan. Wat je ideale peeshoogte is, de beste tiller en pijlkeuze. Het 

is een volledig plaatje van wat je kunt doen en wat je vooral niet moet doen  met je 

recurveboog. Deze workshop is echt voor geïnteresseerden die de aandacht erbij houden 

en gaat verder als een nokpunt maken. Er zijn verschillende onderwerpen waarbij 

iedereen wel een leermoment heeft waar hij of zij mee aan de slag kan”. 

 

Jacqueline van Rozendaal is assistent Bondscoach senioren en junioren Nederlandse 

Handboog Bond. 

 
Programma van A tot Z voor het afstellen van de recurveboog: 

10.00 – 12.00  1e blok theorie          12.00 – 12.30  lunch  

12.30 – 14.30  2e blok theorie          14.30 – 15.30  materiaalcheck en advies  

Neem je recurveboog mee want je gaat ook zelf schieten! 

 

Cursusgeld: € 69,00 p/p 
Inclusief: Limburgse vlaai, onbeperkt koffie-thee-water-fris-koek-snoep, lunch, advies en 

materiaalcheck eigen boog. 

 

Aanmelden: 

Via: mary@archeryservicecenter.nl met vermelding van voornaam en achternaam. 

Vermeld bij aanmelding en betaling voor 1 december de volgende code: RT2019 

Vermeld bij aanmelding en betaling voor 29 maart de volgende code: RT2020  

Maximaal 25 deelnemers per workshop.  

 

Betaalgegevens: 

Workshop 1 december 2019 betalen uiterlijk voor 24 november 2019 is deelname 

definitief. 

Workshop 29 maart 2020 betalen uiterlijk voor 21 maart 2020 is deelname definitief. 
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