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1 Inleiding 

 

In dit reglement worden de wedstrijden behandeld die jaarlijks door St. Sebastiaan 

georganiseerd worden. Voor informatie over de wedstrijden die men binnen de Nederlandse 

Handboog Bond kan schieten zie www.handboogsport.nl. 

 

 

2   Basisregels 

 

• St. Sebastiaan hecht veel waarde aan veiligheid, extra aandacht wordt dan ook gevraagd 

voor   het artikel in het wedstrijdreglement van de NHB dat luidt: 

“de boog mag, met of zonder pijl, alleen worden uitgetrokken op de standplaats van de 

sporter, mits zich niemand in de onveilige zone bevindt. Tijdens het uittrekken en lossen 

dient steeds op het blazoen te worden gericht om te voorkomen dat de pijl buiten de 

veiligheidszone terecht komt als deze te vroeg of per ongeluk wordt losgelaten”  

 

• Aanwijzingen van bestuur of wedstrijdleiding en zelfs medeschutters, aangaande 

veiligheid, dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

 

• Bij training en wedstrijden, zowel op de in- als outdoor accommodatie wordt van alle 

leden van de vereniging de nodige assistentie verwacht bij het opbouwen en afbreken van 

de schietbanen. Bij wedstrijden georganiseerd door St. Sebastiaan worden de leden geacht 

minimaal één uur voor aanvang aanwezig te zijn om te helpen opbouwen 

 

• De prijsuitreiking vindt in principe pas plaats, nadat het wedstrijdterrein gezamenlijk is 

opgeruimd. 

 

• Het bestuur, de wedstrijdleiding en de vereniging, kunnen niet aansprakelijk gesteld 

worden voor schade aan materiaal en uitrusting van de sporter, waar onder bijvoorbeeld 

pijlen die afketsen op doelpakken etc. 

 

• In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de 

wedstrijdleiding 

 

• Data en aanvangstijden van wedstrijden worden tijdig, maar minimaal vier weken voor de 

wedstrijd bekend gemaakt. 

 

• Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, is de wedstrijdleiding bevoegd om 

na overleg met het bestuur af te wijken van de te schieten afstanden en/of blazoen-

afmetingen of zelfs de wedstrijd te staken. Dit geldt alleen bij buitenwedstrijden. 

 

• Voor de clubwedstrijden kan inschrijfgeld gevraagd worden.   

Onder clubwedstrijd wordt een wedstrijd bedoeld die in principe alleen toegankelijk is 

voor leden en aankomende leden van St. Sebastiaan. 

 

 

 
 

  

http://www.handboogsport.nl/
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3. Clubwedstrijden 

 

3.1 Algemeen 

 

In dit wedstrijdreglement zijn uitsluitend clubwedstrijden opgenomen die volgens de 

wedstrijdkalender van de vereniging worden georganiseerd. Het is voor leden mogelijk andere 

wedstrijdvormen aan te dragen. 

De wedstrijdkalender wordt een keer per jaar opgesteld door het bestuur of de 

wedstrijdcommissie op streefdata die het wedstrijdprogramma van de NHB zo mogelijk niet 

doorkruisen. 
 

De streefdata van het St. Sebastiaan wedstrijdprogramma zijn: 

 

• opening Outdoor-seizoen    Begin april  

• Koning/ Keizer Verschieting   Medio mei 

• Short Metric      Medio juni 

• Sallandse Ronde    Medio juli 

• Rozenkoning      Medio september 

 

Indien mogelijk organiseert de vereniging rond Kerst op een trainingsavond een bijzondere 

wedstrijd. 

 

Alle outdoorwedstrijden zullen bij voorkeur op de zaterdagmiddag worden georganiseerd. 

Tijdens georganiseerde wedstrijden is er geen training. 

 

Aankomende leden die enige ervaring hebben in de handboogsport mogen op eigen verzoek, 

na een positieve beoordeling van dit verzoek door de wedstrijdleiding of het bestuur, aan de 

wedstrijden deelnemen, mits het wedstrijdverloop niet gehinderd gaat worden door 

bijvoorbeeld het constant zoeken van misgeschoten pijlen en/of het ontstaan van onveilige 

situaties. 

 

Voor alle wedstrijden gelden de regels zoals die beschreven staan in de schiettechnische 

reglementen van de NHB/WA(World Archery) reglementen, tenzij het wedstrijdreglement 

van de vereniging afwijkt op bepaalde punten. Bij het niet houden aan de regels kan de 

schutter voor of tijdens de wedstrijd gediskwalificeerd worden. Vooral de veiligheidsregels 

zullen strikt in acht worden genomen. 

 

Per klasse en categorie zijn maximaal drie prijzen beschikbaar. Als uitgangspunt wordt er per 

drie schutters één prijs beschikbaar gesteld. De wedstrijdcommissie kan hiervan afwijken  

 

Conform de reglementen van de NHB/WA reglementen worden de volgende 

leeftijdscategorieën aangehouden, hier kan per wedstrijd of in het algemeen van afgeweken 

worden tijdens clubwedstrijden: 

 

• Aspiranten, zij die op 1 januari de leeftijd hebben t/m 10 jaar 

• Aspiranten, zij die op 1 januari de leeftijd hebben 11 t/m 12 jaar 

• Cadet, zij die op 1 januari de leeftijd hebben van 13 t/m 17 jaar 

• Junior, zij die op 1 januari de leeftijd hebben van 18 t/m 20 jaar 

• Senior, zij die op 1 januari de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt 

• Master/veteraan, zij die op één januari de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt 



 

augustus 2021 5 

 3.2  Openingswedstrijd Outdoor-seizoen 

 

Als start van het buiten seizoen zal deze wedstrijd bij voorkeur op de eerste zaterdag van april 

worden gehouden. Deelname is enkel voor leden van ZHBS St. Sebastiaan 

 

1. De wedstrijd wordt verschoten over twee keer 30 pijlen op 25 meter, voorafgaand door 

tweemaal drie proefpijlen. 

2. Senioren en veteranen recurve schieten op een 60 cm blazoen. Compound elk op één van 

de blazoenen van een drievoudig blazoen (score 10 t/m 5 zonder inner ten) Beginnende 

schutters, Junioren en aspiranten, zowel recurve als compound, schieten op 18 meter op 

een 60 cm blazoen 

3. Prijzen worden verstrekt aan de categorieën veteranen, senioren,  

junioren en aspiranten. In alle categorieën klasseren de dames en heren zich gescheiden.  

4. Per drie schutters per klasse zal één prijs beschikbaar gesteld worden met een maximum 

van drie. 

 

3.3  Koning/ Keizer verschieting 

 

Deze wedstrijd zal bij voorkeur gehouden worden in de maand mei. 

Deelname is enkel voor leden van ZHBS St. Sebastiaan. 

 

De wedstrijd wordt verschoten over een open ronde van 2x30 pijlen, op een afstand van 25 

meter. De eerste ronde voorafgaand door twee keer drie proefpijlen. Gevolgd door 

finalerondes, geschoten tussen maximaal de vier hoogste deelnemers per discipline. Indien 

schutters gelijk eindigen gelden de regels van de NHB/WA, eerst het aantal tienen, daarna het 

aantal negens. Is de stand dan nog gelijk dan wordt een shoot-off geschoten: Elke sporter 

schiet één pijl, de pijl van de sporter die het dichts bij het centrum zit, is de uiteindelijke 

winnaar.  

Halve finale: de hoogste geëindigde sporter tegen nummer vier en de nummer twee tegen 

nummer drie. Indien er minder dan vier deelnemers zijn krijgt de hoogste schutter een zgn. 

‘bye’ (is automatische doorgang naar een volgende ronde) 

De winnaars van de halve finale schieten tegen elkaar om de titel. De verliezer met de hoogste 

score uit de halve finale krijgt de bronzen medaille. 

Elke finaleronde bestaat uit drie series van drie pijlen, totaal negen pijlen per sporter.  

Bij gelijk eindigen wordt een zgn. shoot-off geschoten (zie boven) 

Senioren en veteranen recurve/barebow schieten op een enkelvoudig 60cm blazoen. 

Compound schutters elk op één van de blazoenen van een drievoudig blazoen (score 10 t/m 5 

met inner ten). Junioren en aspiranten, zowel recurve, barebow als compound, schieten op 18 

meter op een 60 cm blazoen. 

  

Per discipline (recurve, compound of barebow) zal de schutter van 18 jaar of ouder met de 

hoogste score Koning(in) worden. De sporter op de posities twee t/m vier zijn respectievelijk 

eerste, tweede of derde Ridder/Jonkvrouw. De hoogste junior schutter is eerste 

schildknaap/freule. De hoogste aspirant is Page. Wordt men drie jaar achtereen koning, dan 

krijgt men de titel van Keizer. De keizer mag de volgende jaren gewoon meedingen naar de 

nieuwe titel van Koning. De titel vervalt automatisch aan een nieuwe keizer als deze driemaal 

achtereen Koning is geworden.  

De Koning wordt gekroond door de voorzitter, de Koning slaat de Ridders tot Ridder en reikt 

de prijzen uit aan de overige winnaars. 
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3.4 Short Metric  

  

De Short Metric wordt bij voorkeur in de maand juni georganiseerd. Deelname is voor leden 

van ZHBS St. Sebastiaan en schutters van andere  NHB verenigingen. 

De wedstrijddag bestaat uit twee rondes. 

Senioren, veteranen en junioren schieten 36 pijlen in series van drie pijlen op zowel de 50 als 

de 30 meter. Het blazoenformaat is 80 cm. Aspiranten en beginners schieten 36 pijlen in 

series van drie pijlen op zowel de 25 als 18 meter. Het blazoenformaat is 60 cm. 

Er wordt begonnen op de langste afstand, alleen bij deze afstand mogen er twee keer drie 

proefpijlen geschoten worden.  

 

3.5  Sallandse Ronde                                               

 

De wedstrijd wordt geschoten als kennismaking om te schieten op grotere afstanden en in 

principe ergens in de zomermaanden. 

Deelname is voor leden van ZHBS St. Sebastiaan en schutters van andere NHB verenigingen. 

 

Senioren, veteranen, junioren schieten op de onderstaande afstanden en blazoenformaten. 

45 meter     80 cm    blazoen     totaal aantal pijlen 36 in series van drie pijlen   

30 meter     80 cm    blazoen     totaal aantal pijlen 36 in series van drie pijlen 

25 meter     60 cm    blazoen     totaal aantal pijlen 36 in series van drie pijlen 

 

Aspiranten en eerste jaar schutters schieten op onderstaande afstanden en blazoenformaten. 

25 meter     80 cm    blazoen     totaal aantal pijlen 36 in series van drie pijlen 

20 meter     80 cm    blazoen     totaal aantal pijlen 36 in series van drie pijlen 

18 meter     60 cm    blazoen     totaal aantal pijlen 36 in series van drie pijlen 

 

Twee keer drie proefpijlen op de grootste afstand.  

Senioren compound mogen gebruik maken van een drievoudig blazoen (score 10 t/m 5)   

 

De klassenindeling beschreven in 4.9 is op deze Ronde van toepassing. 

 

   

3.6 Rozenkoning  

 

Als afsluiting van het zomerseizoen wordt in september een wedstrijd georganiseerd om de 

titel ROZENKONING(IN) en/of ROZENPRINS(ES). De titel Rozenkoning(in) is één prijs 

voor alle categorieën. Er is geen onderscheid in type boog en tussen aspiranten, junioren, 

senioren en veteranen. Deelname is enkel voor leden van ZHBS St. Sebastiaan.  

 

Deze titel kan de schutter behalen die de meeste tienen heeft geschoten. De wedstrijd wordt 

verschoten over twee keer 30 pijlen op de 25 meter, voorafgaand door twee keer drie 

proefpijlen voorafgaand aan de eerste ronde. Senioren en veteranen recurve schieten op een 

60 cm blazoen.  

Compound schutters schieten elk op één van de blazoenen van een drievoudig blazoen (score 

10 t/m 5). Junioren en aspiranten, zowel recurve, barebow als compound,  schieten op 18 

meter op een 60 cm blazoen. Voor de compound schutters geldt de “inner ten” 

Bij gelijk aantal tienen of compound inner tens beslist het aantal negens, achten enz. 

Er zijn geen verdere titels te behalen 
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3.7 Overige wedstrijden 

 

Op initiatief van de wedstrijdcommissie en/of op verzoek van leden, kunnen er aparte 

onderlinge wedstrijden of interne competities worden georganiseerd. Reglementering 

hieromtrent wordt voorafgaande aan deze wedstrijden opgesteld en vastgesteld door de 

wedstrijdcommissie. 

 

3.8  Klassenindeling voor B-status Indoor en Outdoor wedstrijden 

 

De klassenindeling is gebaseerd op de resultaten uit de meest recente indoorcompetitie van de 

NHB/WA.  

In principe zijn er zes klassen, namelijk: eerste klasse recurve, eerste klasse compound, 

tweede, derde, vierde en vijfde klasse gemengd. Heren en dames zijn in alle klassen gemengd 

ingedeeld. Klasse twee en drie zijn uitsluitend beschikbaar voor veteranen, senioren en 

junioren, klasse vier en vijf voor aspiranten en eerstejaarsschutters. Tussen recurve en 

compound wordt alleen in de eerste klasse onderscheid gemaakt. 

De klassengrenzen zijn gebaseerd op het pijlgemiddelde dat is geschoten tijdens de meest 

recente NHB Indoor Competitie. Neem het pijlgemiddelde en vermenigvuldig dat met 30 

(pijlen). Wanneer de score gelijk of hoger is dan 265 punten, dient de schutter zich in te delen 

in de eerste klasse. Voor de gemengde tweede klasse dient de score te liggen tussen de 250 en 

264 punten, voor de gemengde derde klasse tussen de 230 en 249 punten, voor de vierde 

klasse tussen 210 en 229 punten en de vijfde klasse lager dan 210 punten. 

 

Bij onvoldoende deelname in één klasse kan het bestuur besluiten een andere klasse indeling 

toe te passen. 

 

Wanneer de schutter geen score heeft behaald tijdens de NHB Indoor Competitie, dient de 

schutter  in overleg met een lid van de wedstrijdcommissie,  een realistische schatting te 

maken van wat hij/zij denkt te schieten op de 18 meter met 30 pijlen. 

 

 

4  Handicap verschieting 

 

De handicap verschieting wordt uitsluitend geschoten tijdens het winterseizoen dat loopt van 

oktober tot en met maart. De verschieting (competitie) stelt iedere schutter in staat dagwinnaar 

te worden door gebruik te maken van een handicap. 

 

Op de eerste avond dat de schut(s)ter hieraan meedoet wordt zijn handicap bepaald, 285 delen 

door het aantal geschoten punten is de handicap voor de volgende wedstrijd. Bij de volgende 

handicap verschieting wordt het aantal geschoten punten vermenigvuldigd met de eerder 

berekende handicap, dit is dan de score. 

Wie de hoogste score heeft op deze avond wordt dagwinnaar en krijgt de wisselbeker voor een 

week mee naar huis om deze een prominente plaats te geven in de woonkamer. Is de score 

echter hoger als 300 dan kan men niet meer meedingen naar de dagprijs, daar de wedstrijd over 

tien rondes van drie pijlen wordt geschoten en dus het maximaal aantal te behalen punten 300 

bedraagt. 

Aan hand van het nieuwe aantal punten van deze avond wordt de nieuwe handicap bepaald 

voor de volgende wedstrijd. 

Bij een score van 285 punten of meer  is de nieuwe handicap één. 
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5 Verenigingsrecords 

 

Records kunnen enkel worden behaald of verbeterd door leden van Sint Sebastiaan. Bij 

beëindiging van het lidmaatschap blijft het record geldig.  

 

Records worden gepubliceerd op de recordlijst die op een zichtbare plaats in het clubgebouw 

wordt opgehangen. 

Records kunnen zowel voor recurve, compound als barebow worden behaald door 

cadetten/junioren en dames en heren senioren/veteranen op de volgende afstanden en 

wedstrijdvormen:  

- 30 pijlen 18 meter, 

- 2x30 pijlen 18 meter,  

- 30 pijlen 25 meter,  

- 2x30 pijlen 25 meter,  

- 36 pijlen 30 meter,  

- 36 pijlen 50 meter 80cm blazoen,  

- 36 pijlen 50 meter barebow 120cm blazoen 

- 36 pijlen 70/60 meter,  

- 36 pijlen 90 meter,  

- Enkele 1440 ronde (90/70-70/60-50-30 meter),  

- enkele arrowhead (24 doelen),  

- dubbele Arrowhead (twee keer 24 doelen),  

- Short Metric (50 en 30 meter) 

- Sallandse Ronde (45, 30 en 25 meter) 

 

Records kunnen worden behaald op de volgende wedstrijden: 

- Wedstrijden gepubliceerd op de nationale NHB kalender 

- Op competitiewedstrijden en kampioenschappen van de NHB 

- Op georganiseerde wedstrijden door ZHBS St. Sebastiaan en binnen onze regio 

- Op geschoten series op onze eigen accommodatie op de maandag- of woensdagavond 

en zaterdagmiddag. Hierbij geldt de voorwaarde dat er door minimaal twee schutters 

gelijktijdig wordt geschoten en dat het scoreverloop door een derde persoon wordt 

geverifieerd en geaccordeerd. 

- Jaarrecords 

- In elk van de bovengenoemde afstanden en disciplines worden ook jaarrecords erkend. 

- Hierbij loopt het recordjaar van 1 januari t/m 31 december. Jaarrecords worden aan het 

eind van  het jaar gepubliceerd op het mededelingenbord en via de mail.   

 

Ondertekening 

Het door alle sporters van de baan ondertekende scorebriefje moet worden ingeleverd bij één 

van de leden van de wedstrijdcommissie. Als het record wordt erkend, wordt dit op de 

recordlijst bijgewerkt. Een evenaring van een record wordt niet als record erkend. 

 

 


