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Baanreglement van H.B.S.V. Brederode

t Algemeen

r't Dit baanreglement is opgesteld voor de veiligheid van de schutte r, zijn medeschutters en het
handboogschieten in het algemeen.

1"2 Schutters worden geacht dit baanreglement te kennen en zich daaraan te houden. ln geval van
overtreding kan het bestuur disciplinaire maatregelen opleggen, met inachtneming van de statuten en
het huishoudelijk reglement.

1'3 ln geval van geschil kan het bestuur een arbitragecommissie instellen.

1"4 Het bestuur kan besluiten jeugdschutters ondervoorwaarden toe te laten optrainingen buiten de
vastgeste lde je ugdavon d.

1-'5 Het schietmateriaal behoort te voldoen aan de regels die de Nederlandse Handboog Bond hiervoor heeft- opgesteld, tenzij anders bepaald.

1-'6 Schutters mogen, als zij een pijl op de boog hebben, alleen op het blazoen richten. Afwijkingen naar
boven en naar opzij mogen niet meer dan 15 graden bedragen.

t'7 Schutters mogen pas aan de meet gaan staan, wanneer de hele schietbaan vrij is.

1'B Er dienen minimaal twee personen aanwezig te zijn voordat men mag gaan schieten. Schutters jonger
dan 16 jaar mogen alleen schieten in het bijzijn van een volwassene.

1'9 Schutters die gaan schieten, gebruiken geen alcohol. Schutters die alcohol gebruiken schieten niet.
Tijdens jeugdavonden en jeugdwedstrijden wordt er geen alcohol geschonken.

I.tO Gebruik geen taal op de baan die andere schutters kan kwetsen.

1.11, Laat de baan in een schone conditíe achter.

1''L2 Het is niet toegestaan aan de meet geluidsapparatuur met koptelefoon te dragen.
Mobiele telefoons dienen uit te staan of op trilfunctie

1'L3 op een pees hoort minimaal één nokpunt aanwezig te zijn, (onder nokpunt wordt verstaan: een
markering op de pees in de vorm van een windsel of een ring.)

1"14 Na het schieten worden bogen achter de wachtlijn geplaatst, zo mogelijk in de boogstandaard of in het
boogrek.

1-,L5 Wachtende schutters en publiek gedragen zich rustíg en spreken met gedempte stem.

1"1'6 Na het opbouwen van de boog wordt de tafel vrijgemaakt door de koffer op de grond te zetten of op de
daarvoor bedoelde plaatsen rinks en rechts in de schietzaal.

2 Binnenbaan

2.1' Het gebruik van de accommodatie is omschreven in het huishoudelijk reglement.

2.2 Tijdens het schieten mogen er maximaal L0 schutters te gelijk aan de meet staan.

2'3 Er wordt geschoten op de bestaande achterwand. Het plaatsen van ander materiaal voor deze wand is
niet toegestaan.



3 Buitenbaan

3.L Bij het gebruik van de buitenbaan moet aan het einde van de baan op de daarvoor bestemde plaats een

rode vlag geplaatst zijn.

3.2 De buitenbaan mag niet gebruikt worden bij (naderend) onweer.

3.3 De doelpakken voor de 90 en 70 meter dienen in het midden van de baan te worden opgesteld.
Vervolgens mogen de kortere afstanden aflopend verder naar de zijkanten van de baan worden
opgesteld.
zie bijlage Bddnindeling buiten.

3.4 De doelpakken moeten vastgezet worden met een scheerlijn en de poten moeten met pennen in het veld
verankerd worden.
Ruim het doêlpak en de bok weer op als je klaar bent met schieten en niemand meer gebruik maakt van

dit doelpak. Zet alles weer terug waar het hoort.

3.5 Het is alleen toegestaan om te schieten met dichte schoenen.

3.6 Alle schutters mogen 30 meter op de buitenbaan schieten. Boven de 30 meter wordt er volgens een

limietenregeling geschoten (zie hoofdstuk 5). Deze buitenkwalificaties worden opgehangen op het
mededelingenbord op de binnenbaan en in het berghok van de buitenbaan.

3.7 lndien de buitenbaan niet voorzien is van het net, is de maximum afstand die geschoten mag worden 30

meter. Uitzonderingen hierop worden bepaald door het bestuur.

3.8 Het maximale aantal schutters dat tegelijkertijd op één doelpak mag schieten is 3.

3.9 Als de deur van het berghok openstaat mag er NIET geschoten worden. Er wordt gecontroleerd of er
niemand meer binnen is, voordat deze eerst gesloten wordt.

4 Wedstrijden

4.1 Wedstrijden die door de vereniging worden georganiseerd, zullen vermeld worden op de website en het

mededelingenbord. De wedstrijden staan onder leiding van de wedstrijdcommissie/wedstrijdleider of
een door deze als zodanig aangewezen persoon.

4.2 De wedstrijdleiding is bevoegd die maatregelen te nemen, die in het belang zijn van een goed verloop
van de wedstrijd. De schutters dienen zich aan zijn aanwijzingen te houden.

4.3 Het is niet toegestaan om vooraf te schieten bij de door de vereniging uitgeschreven wedstrijden.

4.4 De door de Nederlandse Handboog Bond opgestelde regels voor wedstrijden gelden ook voor de
wedstrijden van de vereniging tenzij anders bepaald.

5 Limietenregeling

5.1 Het systeem van limieten is onderdeel van het veiligheidsbeleid voor de buitenbaan. Het
veiligheidsbeleid is een voorwaarde voor de gebruiksvergunning van het terrein.

5.2 Een limiet is een minimum-score op een bepaalde afstand die een schutter het recht geeft op de

eerstvolgende afstand te schieten.
Voor afstanden tot 30 meter gelden geen limieten.
De daaropvolgende afstanden zijn 50,70 en 90 meter. gO meter is de maximale afstand die bij Brederode



geschoten kan worden.

5.3 Voor de limieten wordt onderscheíd gemaakt tussen hout-, barebow, recurve en compoundschutters.
. Houtschutters

90%van minstens 30 pijlen moeten het blazoen (dus minimaal 1) raken. BU 30 pijlen is dan de
minimum score 27 én het maximale aantal missers 3.

. Borebowschutters
De score moet minimaal L50 punten zijn met 30 pijlen (gemiddeld 5)

. Recurveschutters
De score moet minimaal 210 punten zijn met 30 pijlen (gemiddeld 7)

o Compoundschutters
De score moet minimaal 2L0 punten zijn met 30 pijlen (gemiddeld 7)

5.4 De schutter díe een bepaalde limíet wil schieten, kan één van de volgende personen uitnodigen om zijn
score bij te houden en vast te stellen:
- de bestuursleden
- de commissieleden
- de vaste trainers
Het score-briefje moet ingeleverd worden bij degene die de limietenlijst bijhoudt.

5.5 Bij verenigingswedstrijden hoeft geen rekening gehouden te worden met de limietenregeling.

6 Stotbepaling

6.1 Uitzonderingen op dit reglement worden door het bestuur beoordeeld.
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Bijlage bij het baanreglement: Baanindeling buiten
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