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Betreft

: Programma “Schieten met de handboog/kruisboog”

Het Sint Martinus Gilde heeft de mogelijkheid om diverse soorten schietwedstrijden te verzorgen
voor groepen en verenigingen. Een hiervan is “Schieten met de handboog/kruisboog” .Binnen het
gilde is dit een activiteit, die in diverse uitvoeringen wordt beoefend.
Het doel waarop we schieten is een standaard blazoen, dat gebruikt wordt door wedstrijdschutters
op 25 meter. Bij deze activiteit gaan we echter op een afstand van 10 meter van start. Dit lijkt
dichtbij, maar we zijn al blij als de pijlen niet langs de blazoen worden geschoten.
De strenge regels die er tegenwoordig gelden, voor het schieten met een geweer, gelden (nog)
niet voor de handboog/kruisboog. Er zijn echter wel ontwikkelingen gaande dat ook deze tak van
sport “veiliger” zal worden gemaakt. Officiële registratie is niet verplicht, maar we vullen wel een
lijst in met de namen van de schutters om de stand bij te kunnen houden. Verder mag er tijdens de
schietwedstrijd geen alcoholische drank worden genuttigd op en nabij de schietbaan van de
handboog/kruisboog. Uiteraard wel in ons gildelokaal en op het terras aan de voorzijde.
Voor het onderlinge wedstrijdgevoel, kunnen er uiteraard prijzen worden gewonnen. Het gilde stelt
deze prijzen niet zelf ter beschikking. Het is aan U om hier zelf een invulling aan te geven. Diegene
die de meeste punten schiet, is de uiteindelijke winnaar.
De duur van een wedstrijd is afhankelijk van het aantal deelnemers. In principe schiet men 5 pijlen
per ronde en worden er in totaal 5 ronden geschoten. Men schiet dus 25 pijlen per persoon.
Alvorens deze wedstrijd begint, schiet men twee proefpijlen, zodat U alvast een gevoel hebt.
Afhankelijk van de grootte van de groep kan het aantal te schieten pijlen afwijken.
Voor het schieten met de handboog/kruisboog geldt het tarief van € 5,- per deelnemer. Dit is
inclusief begeleiding door een bevoegd persoon, gebruik van een handboog/kruisboog, pijlen,
blazoenen en de schietinrichting. Indien er in totaal minder dan 15 personen zijn die actief
deelnemen aan het schieten, geldt het minimale bedrag van € 75,- voor deze schietactiviteit.
Mochten er nog vragen zijn, stelt U ze dan gerust.
Wij hopen dat U een plezierig verblijf zult hebben op ons mooie schietterrein.
Met sportieve gildegroet, namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver / fiscaal
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