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17 januari 2020          
 

Deelnemersinformatie NK Barebow  
zondag 9 februari 2020 

Aanvang: 09.00 uur 
 
 
Algemene info: 
08.00 uur schiethal open, via ingang overdekt terras en vanaf 08.00 uur aanmelden. 
Archery Service Center, Kreuzelweg 23, 5961 NM Horst 0031(0) 6 53151631  
Reis zoveel als mogelijk samen in verband met beperkt aantal parkeerplaatsen! 
 
Wedstrijdinfo: 
- 2 ronden van 3 proefpijlen, 2 x 30 pijlen kwalificatieronde met daarna finalerondes 
- 18 meter, 40 cm blazoen 
- Niet inschieten en na de pauze geen proefpijlen 
- 64 schietplekken en wanneer deze niet bezet zijn worden er gastschutters uitgenodigd 
- 16 dames en 16 heren gaan door naar de finale 
- Scheidsrechters aanwezig 
- Scoreverwerking via IANSEO, de deelnemerslijst is hierop te zien vanaf 21 januari 2020 
- Alle inslagen op het blazoen (ook missers op het blazoen) markeren 
- Ook de proefpijlen markeren 
- Wachten achter de wachtlijn als je niet aan de schietbeurt bent 
- Schietbriefjes op de 2 meter lijn voor de doelwand 
- Schietbriefjes correct en volledig invullen 
- Alle tienen en negens noteren 
- Niet genoteerde tienen en negens zijn NIET geschoten 
- De beslissing van de scheidsrechter is bindend 
 
Denk aan het kledingvoorschrift (sportkleding), je bondspasje (geprint of op je telefoon) en een geldig 
identiteitsbewijs (dit is verplicht in verband met eventuele dopingcontrole). 
Na aanmelding is er een materiaalcontrole door de aanwezige scheidsrechters. 
Let op: er mag niets op of aan de pees zitten behalve het nockpunt en de servings. 
 
Tijdens de wedstrijd wordt er geen alcohol geschonken ook niet aan toeschouwers in verband met 
aanwezigheid van jeugd. 
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Scoreverwerking: 
Per schietbaan maken we gebruik van de Ianseo scorekeeper en de schriftelijke scoreverwerking waarbij de 
schriftelijke verwerking leidend is. 
Dit wordt uitgelegd aan het begin van de wedstrijd. 
We werken met het ArcheryClock Countdown System (Henk Jegers). www.archeryclock.com 
 
ASC/ALP Staff:          
Scheidsrechters  : Agnes Vissers, Ger van Dalen 
Wedstrijdleiding  : Johan van Dongen, Henrie van Dun 
Scoreverwerking  : Gerrit Buitenhuis, Ton jacobs, Thea Jacobs 
ICT TN Computers : Theo Theelen 
Catering   : Giel van Zantvoort, Bärbel Debrand-Passard, Mary Mans 
 
Catering met betaalbare prijzen en geopend vanaf 08.00 uur 
Koffie, thee, flesje water met of zonder bubbels   : € 1,00 
Alle Frisdrank      : € 1,50 
Alle belegde broodjes, tosti, broodje rookworst, soep etc : € 1,50 
Contant- en pinbetalingen. 
 
 
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon 
Deelname is pas officieel na betaling voor 1 februari 2020. 
Als er op 1 februari geen betaling is ontvangen op onderstaand bankrekeningnummer dan kun je niet 
deelnemen aan het NK Barebow en wordt je van de deelnemerslijst verwijderd. 
 
IBAN: NL74RABO 0136830803 met vermelding van NKBB2020 
 
 
 
Wij zijn er trots op om in samenwerking met de NHB het NK Barebow te organiseren! 
De materiaalklasse barebow zit in Nederland al enkele jaren flink in de lift.  
De Nederlandse Handboog Bond constateert een toename in het aantal beoefenaars, waarmee ook de vraag 
naar uitbreiding van het wedstrijdaanbod voor deze doelgroep steeds vaker te horen is.   
Na de implementatie van barebow in de NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p, ziet daarom een nieuw 
kampioenschap vanaf 2019 levenslicht: het NK Indoor Barebow. 
De Nederlandse Handboog Bond en Archery Learnining Projects/Archery Service Center hebben in 2019 een 
samenwerkingscontract getekend voor drie jaar. 
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