
Grensschutters 6 daagse 2017-2018 
 

Het bestuur van de grensschutters nodigt u allen uit tot het deelnemen aan de      
zesdaagse van de grensschutters. 

De zesdaagse zal starten zoals vorige jaren met een inschieting gevolgd door 6 ritten en 
afsluitend met een kampioenschap –  teerfeest en 6 daagse pijl. 

Wedstrijdverloop; 

 De wedstrijd bestaat uit 2 proefpijlen en 20 wedstrijd pijlen. 
 Er wordt geschoten op een afstand van 25 meter en voor de jeugd schutters 

12 meter tot 14 jaar – 20 meter tot 16 jaar. 
 De schieting wordt gehouden in ploegverband van zes schutters. 
 Er wordt geschoten tegen het gemiddelde van vorig jaar of het jaar daarvoor. 
 Nieuwe schutters worden rit per rit geherklasseerd tot na de derde rit. 

Inleg 20.00€ volwassenen en 15€ voor de jeugd min 18jaar.  
(Hiervoor krijg je negen wedstrijden – Waardebon of natura prijs van +/- 15€ terug) 

(Voor seizoen 2017-2018 min18 is geboren in het jaar 2000 of later) 

Goed om te weten; 

 Moest iemand de inschieting missen? Dan dient een mogelijke deelname gemeld 
te worden aan Matthias Geerts Gsm; 0495595096 na 19.00u 
E-mail; matthiasgeerts@hotmail.com  dit voor 30 oktober. 

 Schutters welke een rit zouden missen, mogen deze inhalen tijdens de volgende 
rit.  Dit vooraf zeggen en schiet eerst zijn dagrit, daarna zijn inhaalbeurt.  

 De laatste rit mag men tevens voorschieten (indien belet voor de 6e rit) 
 Tijdens het schiet seizoen mag er niet van type boog veranderd worden. 
 Het afspannen van een schot  beperken tot max 2x vanaf 3x maal moet pijl weg. 
 Afwezigheid wegens ziekte melden aan inrichtende club. 
 Schutters welke meer dan 2 ritten niet schieten zullen hun prijs afhalen aan het 

einde van de  prijsuitreiking. 
 Buitenlandse schutters schieten onder hun eigen verantwoordelijkheid. 

 
De uitslagen kan je terug vinden via website link http://www.dehandboogsporter.be 
 
 

Het bestuur wenst iedereen een sportieve zesdaagse.                   



 

Kalender 2017 – 2018 
 

Inschieting bij DNM Minderhout (lokaal; DNM  Bredaseweg 39 2322 Minderhout) 
Zaterdag 21 okt. Zondag 22 okt.  
16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
    
1e rit bij VEC Castelre  (lokaal ; Schootsenhoek 23 te Castelre Baarle Nassau) 
Zaterdag 4 nov. Zondag 5 nov.  
14,00 - 16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
   

2e rit bij VNA Minderhout (lokaal; DNM  Bredaseweg 39 2322 Minderhout) 
Zaterdag 18 nov. Zondag 19 nov.  
14,00 - 16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
    
3e rit bij KVV Meerle (lokaal; DNM  Bredaseweg 39 2322 Minderhout) 
Zaterdag 2 dec. Zondag 3 dec.  
16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
   

4e rit bij  DKP Poppel  (lokaal; Steenweg op baarle 2382 poppel  achter voetbalplein) 
Zaterdag 16 dec. Zondag 17 dec.  
16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
    
5e rit bij KSM Merksplas  (lokaal; Hofeinde 2330 merksplas achter de sporthal) 
Zaterdag 6 jan. Zondag 7 jan.  
16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
   

6e rit bij VEC Castelre  (lokaal ; Schootsenhoek 23 te Castelre Baarle Nassau) 
Zaterdag 27 jan. Zondag 28 jan.  
14,00 - 16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
    
Kampioenschap DNM Minderhout (lokaal; DNM  Bredaseweg 39 2322 Minderhout) 
Zaterdag 3 feb. Zondag 4 feb.  
16,30 – 19,00hr 9,30 – 14,00 – 16,30 – 19,00hr  
    
Teerfeest zaterdag 17 februari  (locatie ; Zaal Pax  Dr. Versmissenstraat 3 2320 hoogstraten) 

    

Schieting 6 daagse pijl bij VEC Castelre  (lokaal ; Schootsenhoek 23 te Castelre Baarle Nassau) 

Zondag 25 feb.  1e groep om 14.00u /  2e groep om 17.00u.   

 


