
Internationaal deelnemersveld bij NK Run-Archery in Zoetermeer    
Op zaterdag 28 september is in Zoetermeer het Nederlands Kampioenschap Run-Archery 
georganiseerd. Run-Archery is een combinatie van boogschieten en hardlopen; de zomer 
biathon. De organisatie was in de deskundige handen van HKS onder de inspirerende 
leiding van David Stevenhagen. 
 
De deelnemers liepen in de morgen een kwalificatie, met 3x900 meter hardlopen en 2x4 pijlen schieten op 
18 meter op een klapdoel van 20 cm doorsnee; elke misser kost een strafrondje van 130 meter. De wedstijd 
werd gedomineerd door enkele buitenlandse toppers. In de A-finale (4x900 meter hardlopen en 3x4 pijlen) 
ging de rus Vladislav Kiriutkin lang aan de leiding; door 1 misser in de laatste schietronde kon de duitser 
Marco Kreische profiteren en de overwinning naar zich toe trekken met een supersterke laatste loopronde. 
De Nederlandse toppers hebben de aansluiting met de internationale top bereikt. Ook hier werd de strijd in 
de laatste schietronde beslist; de koploper Raymond Veldhuis van Avalon Apeldoorn miste door een hevige 
windvlaag zijn laatste pijl en daardoor kon 5-voudg titelhouder Tim Freriks van HBV St Hubertus uit 
Stamproy zijn 6e  nationale titel behalen. Raymond was 2e Nederlander net achter de talentvolle Duitser 
Niklas Krause, maar voor Mark van Tiel van Concordia Zeeland. Mark was op zijn beurt met vooral goed 
schieten de Rus Aleksei Andrianov de baas. Daarachter kwam de juniorenkampioen Mathijs Barkel van 
Avalon Apeldoorn als nummer 8 over de streep. De nummers 9 en 10 van de A-finale waren het duo Bram 
Polman (2e junior) en Jorik Klein Nijenhuis van Switbertus Lichtenvoorde; door problemen met het schieten 
(vizier)in de achterhoede. De uitdaging van Run-Archery is dan ook de inspanning van het hardlopen en 
daarna het vinden van de rust en de focus bij het boogschieten. 
 
Masters en jeugd 
Ook de B-finale werd gewonnen door een Duitser; het talent Tom-Florian Borrack voor zijn nog jongere 
landgenoot (Cadet) Florian Brösicke; winnaar bij de Open Dutch Cadetten. Vlak hierachter kwam de sterke 
Nederlands kampioen bij de cadetten Marlon Camp van HBV Ontspanning Weert. 2e Cadet was Jarlath 
Wadey van Waterlandschutters Purmerend; onder leiding van de bevlogen rayoncoach Piet Meertens. Een 
3 plek bij de cadetten was er voor Joep Prinsen van Run-Archery team Oirschot. Bij de masters was Henri 
Polman van Switbertus Lichtenvoorde de snelste; Henri is veelvuldig kampioen met meer dan 10 NK-titels. 
Verdienstelijk zilver was er voor John van Kuringen vooral dankzij uitstekend schieten. De 3e plek in de open 
Masters klasse was voor de Tjech Jaroslav Kratochvil voor Wally van Mierlo van Run-Archery team Oirschot. 
De bronzen NK masters plek en zijn eerste NK medaille was voor Ruud Vos van VZOS Zandpoort. 
 
 
Dames 
De damesfinale werd beheerst door de Duitse afvaardiging. Aanvankelijke ging Cornelia Borchers met een 
foutloze schietbeurt aan de leiding voor de Duitse kampioen Jenny Kröcher en Sandra Szulc. Winnares was 
uiteindelijk Sandra voor Jenny en Cornelia. Snelste Nederlander (en master) met vrijwel foutloos schieten 
was meervoudig kampioene Tonny van Kuringen-Huijbregts voor de talentvolle clubgenoten Jonne 
Besselink en Anita Dockters van Leeuwen van Run-Archery Team Oirschot. Snelste Cadet en Nederlands 
kampioen was het talent Pien te Paske van Concordia Amsterdam. 
 
Run-Archery voor alle boogschutters?! 
Voor veel deelnemers is niet de overwinning, maar is de lol, de gezondheid en het plezier in de sport het 
belangrijkste en dat is gelukt; ondanks de regen was het een mooie en gezellige Run-Archery dag in 
Zoetermeer.  
 
Attentie: we willen alle boogschutters uitdagen hun sportiviteit te testen op het NK Run-Archery Sprint op 
zaterdag 26 oktober in Wageningen. 


