
Outdoor Open Shoot-series 

Boogsport Vlaanderen  

Outdoor Open 2.0 
 

Wil je deelnemen aan de 1 of meerdere competities van de Outdoor 
Open Shoot-series? 
 
   

     Nee 

 
 

     Ben je zeker?    Jammer 

 
 

Ja    Nee 

 
 
 

Schrijf je via onderstaande link in voor 1 of meerdere competities. 

Inschrijven 
- Leden van Boogsport Vlaanderen kunnen GRATIS deelnemen aan deze competitie. 
- Niet-leden van Boogsport Vlaanderen kunnen ook deelnemen, maar betalen hiervoor 5 euro per 

wedstrijd. 
- Je kan inschrijven voor 1 of meerdere competities. Automatisch ben je ingeschreven voor alle 

wedstrijden van de competitie(s) waarvoor je inschrijft. 
- Je zal deelnemen in de categorie van het outdoorseizoen 2021. 

 
 

Mooi zo! Je bent ingeschreven voor de Outdoor Open Series! 
Download nu de Ianseo Scorekeeper-applicatie voor je smartphone. 
 Hier vind je een korte handleiding. 
Voor aanvang van de wedstrijd ontvang je een QR-code. Door de Ianseo 
Scorekeeper te openen, kan je deze QR-code scannen. 

- Let wel op! Elke competitie heeft een andere QR-code en elke QR-code is slechts geldig voor de 
wedstrijd van die maand. 

o Een voorbeeld: Ik heb me ingeschreven voor de outdoor 18m en voor de 3D-competitie. 
o Voor aanvang de wedstrijd ontvang ik 2 QR-codes. 
o De volgende maand ontvang ik 2 nieuwe QR-codes voor de volgende 18m- en 3D-

wedstrijd. 
- Het is aan de schutter om de juiste scorekaart voor de wedstrijd te gebruiken. 
- Dit zal visueel worden aangegeven op de scorekaart! 

 
  

https://forms.gle/PC7oT4ExPQKTmga46
https://forms.gle/PC7oT4ExPQKTmga46
https://drive.google.com/file/d/1iPi41pHZTnMkuZ78N8oRKHwVs065YrdB/view?usp=sharing
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Je bent ingeschreven voor een of meerdere competities en je hebt de Ianseo 
scorekeeper-applicatie op je smartphone geïnstalleerd. 
 
 
 
 

De volgende stap is om je in te schrijven voor de competities waaraan je 
deelneemt. Dit gebeurt via de website www.cally.com  
Je zal zien dat je verschillende tijdsloten kan kiezen en dat er per tijdslot maximaal 
4 schutters kunnen deelnemen. Dit is omwille van de huidige coronamaatregelen 
die geen samenkomsten met meer dan 4 mensen toelaten. 

- Houd je hier strikt aan, houd afstand van elkaar en volg de voorschriften op het terrein! 
- Wens je 3 mensen in te schrijven voor een bepaald tijdslot? Dat kan, maar dan zal je 3 keer de 

inschrijving moeten maken. Een vader kan bvb. niet 1 inschrijving maken voor zichzelf en 2 
kinderen. De kinderen dienen ook apart te worden ingeschreven. 

 
 
 
 

De wedstrijdkalender 
- 18m Outdoor Open 2.0 

o Deze werk je vrij af in je eigen tuin of op de club op een moment die jou het beste past. 
Maar wel binnen de voorziene data van de wedstrijd. 

 27/02-31/03 1/04 – 30/04 1/05 – 31/05 

18M Outdoor Open 2.0 - 1/03: Manche 1 

- 16/03: Manche 2 
- 1/04: Manche 3 

- 16/04: Manche 4 
- 1/05: Manche 5 

- 16/05: Manche 6 
25M3P competition - Thuis 

- Of op de club 
- Of DKP Poppel 
- Of DVS Zelzate 

- Thuis 
- Of op de club 
- Of WSS Westerlo 
- Of DVS Zelzate 

- Thuis 
- Of op de club 
- Of DVS Zelzate 

Lange afstands sniper 
(50/60/70m) 

- WSS Westerlo 
- DVS Zelzate 
- Of op de club 

- DVS Zelzate 
- Of op de club 

- DKP Poppel 
- DVS Zelzate 
- Of op de club 

3D adventure (12 
targets) 

- RHN Ranst - RHN Ranst 
- DKP Poppel 

- RHN Ranst 
- WSS Westerlo 

Field challenge (12 
targets) 

- RHN Ranst 
- SSO Oostende 

- RHN Ranst 
- DKP Poppel 
- SSO Oostende 

- RHN Ranst 
- WSS Westerlo 
- SSO Oostende 

- Mocht je om 1 of andere reden toch niet kunnen deelnemen aan je gemaakte afspraak, laat dit 
dan weten aan stijn@boogsport.vlaanderen. Een andere persoon neemt misschien graag jouw 
plaats over! 

  

http://www.cally.com/
https://cally.com/psx753bnnmx9jmey
https://cally.com/paxnvd54dca9jfgt
https://cally.com/pux25avdm5j9jmk2
https://cally.com/pvx8t74v3rs9jkxc
https://cally.com/prxc26mnhzr9jkxg
https://cally.com/p2xswt9npgu9jmvg
https://cally.com/paxnvd54dca9jfgt
https://cally.com/pvx8t74v3rs9jkxc
https://cally.com/pfxie4u9q5p9jmhw
https://cally.com/prxc26mnhzr9jkxg
https://cally.com/puxs8nfhb929jmfa
https://cally.com/pbxptccypjh9jmuj
https://cally.com/phxy36mjehv9jmug
https://cally.com/pyxgm9i6y9w9jmhp
https://cally.com/pxxmsf5m7ge9jmhn
https://cally.com/puxs8nfhb929jmfa
https://cally.com/pzx8rrgygaj9b9hb
https://cally.com/pbxptccypjh9jmuj
https://cally.com/phxy36mjehv9jmug
https://cally.com/p4x43an8ynu9b9hm
https://cally.com/pyxgm9i6y9w9jmhp
https://cally.com/pxxmsf5m7ge9jmhn
https://cally.com/psxetp7ypr79bnw9
mailto:stijn@boogsport.vlaanderen
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Je bent volledig klaar om eraan te beginnen! 
Veel succes, veel plezier en zorg voor elkaar! 
 
Vragen of problemen? stijn@boogsport.vlaanderen  

mailto:stijn@boogsport.vlaanderen

