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Hallo allemaal, 
 
Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor onze  
 

32e OPEN TEAM COMPETITIE HANDBOOGSCHIETEN 
 
waarbij zal worden gestreden om de: 

ST. SWITBERTUSBOKAAL. 

 

De competitie zal worden gehouden op onderstaande data: 
Oefenavond Dinsdag 12 maart 
Wedstrijd Dinsdag 19 maart, 26 maart, 2 april en 9 april 
Finale en prijsuitreiking Vrijdag 19 april 
 
Elk bedrijf, buurtvereniging, kaartclub, familie of wat voor groep dan ook kan hieraan meedoen. 
Een team bestaat uit 4 personen, heren, dames of gemengd. De deelnemers moeten minimaal 15 jaar zijn.  
De deelnamekosten bedragen € 20,00 per team. Per team mag 1 deelnemer lid zijn van een 
handboogsportvereniging. 
 
Tijdens de competitie komt elk team twee avonden schieten, waarbij iedere schutter met 3 proefpijlen aan het 
schieten kan wennen. Daarna worden elke avond 5 beurten van 3 pijlen verschoten (dus 15 tellende pijlen per 
persoon per avond, 120 pijlen per team over 2 avonden). Net als voorgaande jaren kan direct met schieten worden 
begonnen als het team compleet is (mits er natuurlijk een baan en begeleider vrij is) en hoeft niet eerst gewacht te 
worden tot de andere teams aanwezig zijn.  
 
De beste 12 teams plaatsen zich voor de “knock-out” ronde op vrijdag 19 april, waarbij telkens de helft van het 
aantal teams afvalt tot de winnaar van de wisselbokaal over blijft. Aan het eind van deze avond zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden. Naast de wisselbokaal zijn er diverse team- en persoonlijke prijzen te winnen.  
Het team dat de knock-out ronde schiet is in principe hetzelfde team als het team dat de voorronden heeft 
verschoten. Alleen zij die persoonlijk alle 30 pijlen zelf hebben verschoten komen in aanmerking voor de 
persoonlijke prijzen. 
 
Voor de beginnende schutter is er op dinsdag 12 maart van 19.30 tot 22 uur gelegenheid om wat oefenpijlen te 
schieten. Er zal naar worden gestreefd om iedere schutter 15 pijlen te laten schieten. Of dit mogelijk is, is onder 
andere afhankelijk van de belangstelling voor deze avond. 
 
De schietavonden worden gehouden in het clubgebouw van Sint Switbertus De Swite aan de  Hendrik 
Leemreizestraat 2 te Lichtenvoorde. 
 
Voor deze gezellige en sportieve competitie kunt u zich, voor 5 maart, schriftelijk aanmelden via het bijgevoegde 
inschrijfformulier. Opgave per e-mail kan natuurlijk ook. Vermeld duidelijk de naam van het team en het adres en 
telefoonnummer van de contactpersoon. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan worden besloten om het 
aantal schietavonden aan te passen. 
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens, 
 
Handboogsportafdeling St. Switbertus 
Pascal Koolhof 
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INSCHRIJFFORMULIER OPEN TEAM COMPETITIE HANDBOOGSCHIETEN 2019 
contactpersoon : dhr/mw* 

adres :  
postcode :  Plaats :  
telefoon :  e-mail :  

 
TEAM 1, naam:  TEAM 2, naam: 

dames / heren /gemengd *  dames / heren /gemengd * 

1 H/D*  1 H/D* 
2 H/D*  2 H/D* 
3 H/D*  3 H/D* 
4 H/D*  4 H/D* 
     

voorkeur data:*  voorkeur data:* 

0 19 maart en 2 april   0 19 maart en 2 april  

0 26 maart en 9 april  0 26 maart en 9 april 

0 maakt niet uit  0 maakt niet uit 

 .    

voorkeur tijd:*  voorkeur tijd:* 

0 19:00 0 20:45  0 19:00 0 20:45 

0 19:45 0 21:30  0 19:45 0 21:30 

         

Deelname oefenavond  Deelname oefenavond 

0 Op 12 maart met ______ personen  0 Op 12 maart met ______ personen 

     

     

TEAM 3, naam:  TEAM 4, naam: 

dames / heren /gemengd *  dames / heren /gemengd * 

1 H/D*  1 H/D* 
2 H/D*  2 H/D* 
3 H/D*  3 H/D* 
4 H/D*  4 H/D* 
     

voorkeur data:*  voorkeur data:* 

0 19 maart en 2 april   0 19 maart en 2 april  

0 26 maart en 9 april  0 26 maart en 9 april 

0 maakt niet uit  0 maakt niet uit 

     

voorkeur tijd:*  voorkeur tijd:* 

0 19:00 0 20:45  0 19:00 0 20:45 

0 19:45 0 21:30  0 19:45 0 21:30 

         

Deelname oefenavond  Deelname oefenavond 

0 Op 12 maart met ______ personen  0 Op 12 maart met ______ personen 

     
                                                                          * = doorhalen wat niet van toepassing is / keuze aankruisen  

Dit formulier s.v.p. voor 5 maart opsturen/mailen naar: 
Handboogsportafdeling St. Switbertus  e-mail: handboogsport@st-switbertus.nl 
 
Gerben Vreeman of Pascal Koolhof 
Marishof 68         Postbus 184 
7131TM Lichtenvoorde  7130 AD Lichtenvoorde  
tel. 0651858838  tel 0655143635  

 
Dit formulier is ook via de website te downloaden op www.st-switbertus.nl
 

mailto:handboogsport@st-switbertus.nl
http://www.st-switbertus.nl/

