
David Stevenhagen 
Pijlkruidvaart 39  

2724 VD Zoetermeer 

tel: 06-41712882  

e-mail: inoutevents@hotmail.com  

Facebook: NK Run-Archery 

 

 

Algemene informatie Run-Archery 
 

 

De Sport  

Run-Archery is een combinatie van veldlopen (cross country) en handboogschieten.  

Na het startschot lopen de atleten in verschillende klassen met de boog en pijlen op de rug en/of in de 

hand een ronde op het parcours (sprint 150-500m en  lange afstand 500-1000m).  

Na de ronde komen de atleten bij de schietplaats waar op de gele klapschijven van 20cm doorsnee 

wordt geschoten. Bij de sprint mag de atleet 1 extra / reserve pijl schieten. Voor iedere misser dient 

de atleet een strafronde te lopen die tussen de 10-20% van de hoofdronde zal zijn. Ter 

verduidelijking geeft de baancommissaris aan hoeveel strafrondjes er gelopen dienen te worden.  

In de cadetten, Junioren, Open klasse, Masters en de team estafette dient er zowel staand als knielend 

(op minimaal 1 knie) te worden geschoten. 

De baancommissaris verwerkt de score van het schieten op een scorebriefje, ingeval van protesten 

kan de scheidsrechter hierop terugvallen. De baancommissaris controleert eveneens of de atleet het 

juiste aantal strafrondjes heeft gelopen. Na de eventuele strafronde(n) gelopen te hebben vervolgt de 

atleet zijn ronden op het parcours.  

Na de finish wordt de atleet, tijd, startnummer, ranking en aantal missers opgenomen in de 

scorelijsten.  

 



 

Algemene informatie Europacup / Dutch Open Championship              

Run-Archery 2017. 
 

 

Hieronder treft u enige aanvullende informatie aan met betrekking tot het Open Dutch Championship 

Run-Archery en Europacup stage 2 Run-Archery 2017. 

 

Wedstrijdinformatie 

Algemeen 

Waar:  Boogschietvereniging HKS Zoetermeer 

  “Aan het einde van de Heuvelweg” 

  Zoetermeer (Google maps coördinaat: 52.05236, 4.44948) 

Inschrijfgeld: Betaling dient op de dag zelf voldaan te worden.  

  1 dag  2 dagen* 

t/m 21 jaar:  15,- euro 30,- euro 

  vanaf 21 20,- euro 40,- euro 

*  Bij twee dagen krijgt men een mooi aandenken en merchandise aan dit weekend! 

Huur boog Eventuele huur handboogmateriaal EUR 10,- per dag 

BBQ  12,50 euro per persoon voor de zaterdag 

Inschrijven: inoutevents@hotmail.com via bijgeleverd inschrijfformulier 

Bij wegblijven zonder schriftelijke afmelding (48 uur voor aanvang van de wedstrijd) 

met de reden zal een factuur aan de deelnemer gestuurd worden.  

Materiaal: Handboog en de benodigde 10 pijlen kunnen ter beschikking gesteld worden door de 

organisatie. Graag bij inschrijven dit vermelden op het inschrijfformulier. 

 

Klassen  

Er wordt geschoten in de volgende klassen* 

 Pupillen  t/m 12 jaar   Dames (D t/m 12) Heren (H t/m 12) 

 Aspiranten  13-14 jaar Dames (D13/15) Heren (H 13-15) 

 Cadetten 15-17 jaar Dames (D16/17) Heren (H 16-17) 

 Junioren 18-20 jaar Dames  (D 18-20) Heren (H 18-20) 

 Senioren > 20 jaar Dames (D Sen) Heren (H Sen) 

 Masters  > 49 jaar Dames (D Mas) Heren (H Mas) 

*) Naast het Open Kampioenschap wordt ook het Nederlandse Kampioenschap geschoten. Sporters die lid zijn van de 

Nederlandse Handboogbond doen automatisch ook mee aan dit toernooi. Atleten dienen dan wel voor aanvang hun 

bondspas te tonen bij aanmelding. 

**) De dames en heren senioren klasse is een “open klasse.” Sporters die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt 

mogen als ze dit expliciet aangeven bij inschrijving ook uitkomen in de seniorenklasse. (Deze sporters hebben de keus om 

zowel in hun eigen klasse als de seniorenklasse uit te komen of alleen in de seniorenklasse.) 

 

Tijdwaarneming 

Elke deelnemer krijgt bij inschrijving een startnummers dat op de borst gedragen dient te worden. De 

wedstrijdtafel zal de tijden en strafronden op startnummer noteren voor de uitslag, waarna 

automatisch de namen toegevoegd worden aan het toegekende startnummer. 

In de voorronde loopt men allemaal een individuele race en start om de 30 sec. na elkaar. De netto 

tijd zal dus de bruto tijd - starttijd betreffen. 

mailto:inoutevents@hotmail.com


Reglement 

 De wedstrijd wordt gehouden met de volgende belangrijke regels: 

Materiaal: 

o Recurve en/of barebow  met een maximaal trekgewicht van 45 pound is toegestaan. 

o Vizier zonder vergroting is toegestaan 

o Clicker is toegestaan 

o Button is toegestaan 

o Atleet dient minimaal 10 pijlen voor de heat beschikbaar te hebben. 

o De boog mag zowel in de hand als in een harnas gedragen worden. 

 

Kwalificaties en heats 

o De pijlen hoeven tijdens de kwalificaties niet meegedragen te worden, deze mogen in 

de pionnen voor de schietbaan worden gepositioneerd. 

Tijdens de (finale)heats heeft iedere schutter zijn eigen baan en zullen de pijlen op 

eigen baan kunnen worden gepositioneerd. 

Lange afstand KWALIFICATIE (Zaterdag) 

Klasse  

(dames en heren) 

Afstand 

loopronde 

Afstand 

strafronde 

Aantal 

looprondes 

Schiet- 

afstand 

Aantal schietrondes  
(3 doelen & 3 pijlen per ronde) 

Pupillen 400 m 60 m 3 15 m 2: Staand - Staand   

Aspiranten 600 m 90 m 3 15 m 2: Staand - Staand  

Cadetten / Junioren 600 m 90 m 3 20 m 2: Staand - Knielend  

Senioren en Masters 850 m 130 m 3 20 m 2: Staand - Knielend  

Lange afstand FINALE  (Zaterdag) 

Klasse  

(dames en heren) 

Afstand 

loopronde 

Afstand 

strafronde 

Aantal 

looprondes 

Schiet- 

afstand 

Aantal schietrondes  
(3 doelen & 3 pijlen per ronde) 

Pupillen 400 m 60 m 4 15 m 3: Staand - Staand - Staand 

Aspiranten 600 m 90 m 4 15 m 3: Staand - Staand - Staand 

Cadetten / Junioren 600 m 90 m 4 20 m 3: Staand - Knielend - Staand 

Senioren en Masters 850 m 130 m 4 20 m 3: Staand - Knielend - Staand 

Sprint     (Zondag) 

Klasse  

(dames en heren) 

Afstand 

loopronde 

Afstand 

strafronde 

Aantal 

looprondes 

Schiet- 

afstand 

Aantal schietrondes  
(4 doelen & 5 pijlen per ronde) 

Pupillen 400 m 60 m 3 15 m 2: Staand - Staand  

Aspiranten  400 m 60 m 3 15 m 2: Staand - Staand  

Cadetten / Junioren  400 m 60 m 3 20 m 2: Staand - Knielend  

Senioren / Masters 400 m 60 m 3 20 m 2: Staand - Knielend  

Team Sprint    (Zondag) 

Mix van 3 lopers Afstand 

loopronde 

Afstand 

strafronde 

Aantal 

looprondes 

Schiet- 

afstand 

Aantal schietrondes  
(4 doelen & 5 pijlen per ronde) 

Loper 1 400 m 60 m 2 20 m 1: Knielend 

Loper 2 400 m 60 m 2 20 m 1: Staand 

Loper 3 400 m 60 m 2 20 m 1: Knielend 

 

Wedstrijdverloop 

 Inschieten  

o Inschieten kan gedurende de gehele dag in de indoorhal van HKS Zoetermeer.  

o In het tijdschema is te zien wanneer er kort ingeschoten kan worden op de 

wedstrijddoelen.  



 Verzamelen 

o Individuele kwalificatie  

Schuteters dienen minimaal 3 min voor aanvang van hun start aanwezig te zijn om 

géén tijd te verliezen. De tijd zal beginnen te lopen na het aftellen en het wegstarten 

van de scheidsrechter. Eventueel tijdsverlies door te laat aanwezig zijn is voor 

rekening van de loper.  

o Verzamelen heats 

5 minuten voor aanvang van een heat dienen de sporters zich te melden in het 

“verzamelvak” direct naast de startstreep. 

 De Heat 

o Een heat bestaat uit maximaal 10 sporters, bij voorkeur van dezelfde klasse.  

De organisatie kan sporters uit meerdere klassen uit laten komen in dezelfde heat. (bv. 

bij minder dan 8 deelnemers in een klasse) 

o Alle sporters uit een heat starten gelijktijdig in één lijn op de start/finishlijn hun 

wedstrijd. 

o Elke sporter / team in een heat krijgt/krijgen hun eigen schietbaan toegewezen. 

 Wedstrijdverloop  

Lange afstand (zaterdag)  Sprint (zondag) Sprint estafette (zondag) 

Start vanaf de start/finishlijn Start vanaf de start/finishlijn Start vanaf de start/finishlijn 

Ronde 1 lopen Ronde 1 lopen Ronde 1 lopen (loper 1) 

Schietbeurt 1 (staand): 3 pijlen  Schietbeurt 1 (staand): 4 (+ 1 

reserve) pijlen  

Schietbeurt 1 (knielend): 4 (+ 1 

reserve) pijlen 

Voor elke gemiste pijl een strafronde 

lopen 

Voor elke gemiste pijl een strafronde 

lopen 

Voor elke gemiste pijl een 

strafronde lopen 

Ronde 2 lopen Ronde 2 lopen Ronde 2 lopen (waarna wisselen) 

Schietbeurt 2 (knielend): 3 pijlen  Schietbeurt 2 (knielend): 4 (+ 1 

reserve) pijlen  

Ronde 3 lopen (loper 2) 

Voor elke gemiste pijl een strafronde 

lopen 

Voor elke gemiste pijl een strafronde 

lopen 

Schietbeurt 2 (staand): 4 (+ 1 

reserve) pijlen  

Finish op de start/finishlijn  

of FINALE 

Ronde 3 lopen 

Ronde 3 lopen Voor elke gemiste pijl een 

strafronde lopen 

Schietbeurt 3 (staand): 3 pijlen Finish op de start/finishlijn Ronde 4 lopen (waarna wisselen) 

Voor elke gemiste pijl een strafronde 

lopen 

 Ronde 5 lopen (loper 3) 

Ronde 4 lopen  Schietbeurt 3 (knielend): 4 (+ 1 

reserve) pijlen 

Finish op de start/finishlijn FINALE  Voor elke gemiste pijl een 

strafronde lopen 

  Ronde 4 lopen 

  Finish op de start/finishlijn 

o Bij elke schietbaan is een baancommissaris aanwezig. Deze geeft direct nadat de 

laatste pijl geschoten is aan hoeveel strafronden er gelopen dienen te worden. Dit 

gebeurt d.m.v. een kaart: 

 Witte   kaart met daarop het cijfer 0:  Géén strafronden 

 Blauwe  kaart met daarop het cijfer 1:  Eén strafronde 

 Groene  kaart met daarop het cijfer 2:  Twee strafrondes 

 Oranje  kaart met daarop het cijfer 3:  Drie strafrondes 

 Rood   kaart met daarop het cijfer 4:  Vier strafrondes 



 

 Kwalificatieronde en finaleronde 

o Elke sporter loopt één individuele kwalificatieronde, waarbij de lopers om de 30sec 

worden weggestart. Echter 3 ronden lopen en 2 keer schieten (staand – Knielend) in 

de kwalificatie is dus een ronde minder als in de finale. 

o De beste 10 sporters plaatsen zich voor de hoofdfinale. De andere deelnemers lopen in 

hun eigen sterkte een eigen finaleheat.  

o Wanneer er minder dan 3 Nederlanders bij de beste 10 zitten, zullen de medailles 

verdeeld worden op prestatie van de vervolgheats om het gesloten Nederlands 

Kampioenschap. 

 

Wedstrijdschema (inclusief inschieten) 

48 uur van tevoren zal een wedstrijdschema aan de deelnemers toegezonden worden. 

Vrijdag 

18.00uur:   Accommodatie open 

19.00uur Inschietmogelijkheden en verkennen wedstrijdterrein  

21.00uur Einde inschietmogelijkheden en Teamcaptainsmeeting  

   

Zaterdag  

08.30uur:   Accommodatie open 

    Aanvang aanmelding deelnemers (U dient uw gegevens te verifiëren.)  

   Inschiethal open 

09.30uur   Individuele kwalificaties 

  09.30uur  Pupillen en Aspiranten  

  10.15uur  Cadetten en Junioren  

  11.00uur  Senioren en Masters  
 

12.00uur Pauzen en inschieten finalebaan 20m 
 

12.30uur Finale heats 

  12.30uur  Pupillen  t/m 12 jaar  Finale Heren 

  12.50uur  Pupillen  t/m 12 jaar  Finale Dames 

13.10uur  Aspiranten  13-14 jaar Finale Heren 

13.30uur  Aspiranten  13-14 jaar Finale Dames 

  13.50uur  Cadetten  15-17 jaar Finale Heren 

14.10uur  Cadetten  15-17 jaar Finale Dames 

14.30uur  Junioren  18-20 jaar Finale Heren 

15.00uur  Junioren  18-20 jaar Finale Dames 

15.20uur  Inschieten finalebaan   

15.50uur  Masters  ≥ 50 jaar Finale Dames en Heren 

16.20uur  Senioren  21-49 jaar Finale Dames 

16.40uur  Senioren  21-49 jaar Finale Heren NK 

17.00uur  Senioren  21-49 jaar Finale Open NK 
    

17.30uur   Prijsuitreiking 

18.00uur BBQ 

 



Zondag 

08.30uur   Accommodatie open 

    Aanvang aanmelding deelnemers (U dient uw gegevens te verifiëren.)  

Inschiethal open 

09.30uur   Individuele kwalificaties 

09.30uur  Cadetten, Junioren, Senioren en Masters  

  10.30uur  Pupillen en Aspiranten 
 

11.30uur Pauzen en inschieten finalebaan 20m 
 

12.00uur Finale heats 

12.00uur  Masters  ≥ 50 jaar Finale Dames en Heren 

12.20uur  Senioren  21-49 jaar Finale Dames 

12.40uur  Senioren  21-49 jaar Finale Heren NK 

13.00uur  Senioren  21-49 jaar Finale Open NK 

13.20uur  Junioren  18-20 jaar Finale Heren 

13.40uur  Junioren  18-20 jaar Finale Dames 

14.00uur  Cadetten  15-17 jaar Finale Heren 

14.20uur  Cadetten  15-17 jaar Finale Dames 

14.40uur  Aspiranten  13-14 jaar Finale Heren 

15.00uur  Aspiranten  13-14 jaar Finale Dames 

15.20uur  Pupillen  t/m 12 jaar  Finale Heren 

  15.40uur  Pupillen  t/m 12 jaar  Finale Dames 

16.00uur Team sprint finale 

16.30uur   Prijsuitreiking 

17.30uur Slotborrel  

 

Catering/ Voorzieningen 

De wedstrijd wordt gehouden op het terrein van handboogsportvereniging HKS Zoetermeer. 

Catering, beschutting, sanitaire voorzieningen en kleedruimte zijn aanwezig. Vanaf de parkeerplaats 

is het ongeveer 5 minuten wandelen naar de accommodatie.  

Er kan op 2 minuten lopen van de accommodatie gedoucht worden. 

 

Bij eventuele vragen kan er altijd contact met de organisatie worden opgenomen! 

 

 



Hotel 

 

Golden Tulip  
Kinderen van Versteeg plein 18, 2713 HB Zoetermeer, 

Nederland 

Lopen:   2,5km 

Auto:   6,2km 

 

 

 

 

NH Hotel 

Danny Kayelaan 20, 2719 EH Zoetermeer, Nederland 

Lopen:   2,7km 

Auto:   7,4km 

 

 

 

 

 

Bastion Hotel  

Zilverstraat 6, 2718 RL Zoetermeer, Nederland 

Lopen:   2,7km 

Auto:   7,8km 

 

 

 

Camping 

De Drie Morgen 

Voorweg 155, 2716 NJ Zoetermeer 

Lopen:  2,5km 

Auto:   3,1km 

 

 

Appartementen Scheveningen  

Roompot Vakanties Nautisch Centrum Scheveningen 

Hellingweg 6-49, 2583 WG Den Haag 

Auto:   21,0km 

 

 


