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1 Inleiding 
De Handboogliga (HBL)Boogsport.Vlaanderen (BSV) is als unisportfederatie erkend door 

Sport Vlaanderen.  Langs de nationale koepel Royal Belgian Archery (RBA) is de HBLBSV ook 

lid van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), World Archery (WA), World 

Archery Europe (WAE) en International Field Archery Association (IFAA).  Wedstrijden en 

kampioenschappen die door de HBLBSV worden erkend als een A-status vallen onder de 

reglementering van één deze internationale federaties. 

 

Als we verder over de federatie spreken in dit sportreglement, dan verstaan wij 

Boogsport.Vlaanderen als de unisportfederatie erkend door Sport Vlaanderen.  

 

Dit sportreglement is opgemaakt op basis van de reglementen van WA en IFAA.  Dit betekent 

dat voor alles wat niet beschreven of vermeld wordt in dit sportreglement, de reglementen van 

WA en IFAA van toepassing zijn.  Onderaan elke pagina van dit document staat het jaartal en de 

maand van de laatste wijziging.  Enkel de meest recente versie die is goedgekeurd door de Raad 

van Bestuur (RvB) van de HandboogligaBoogsport.Vlaanderen is geldig. 
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2 Beheer 
Dit sportreglement wordt onderhouden door de secretaris van de HBL federatie op 

aangeven van de RvB, beleidsdomeinen en scheidsrechters.  Elk voorstel tot wijziging wordt 

aan de secretaris bezorgd.  De secretaris zal het voorstel formuleren/inpassen in het 

sportreglement en de wijziging(en) voorleggen aan de RvB.  Na goedkeuring door de RvB zal 

het secretariaat gevraagd worden om de nieuwe versie te publiceren.  De secretaris bezit ten 

allen tijde over de laatst geldige versie. 

 



V202109 Goedgekeurd door de RvB van oktober 2021 Pagina 10 
Toepasselijk vanaf 1 oktober 2021 

 

3 Toepassingsgebied 
Afhankelijk van het type van de wedstrijd valt deze onder verantwoordelijkheid van de ene 

of het andere beleidsdomein. 

 

 INDOOR OUTDOOR 

Beleidsdomein Lange Afstand 
langeafstand@handboogliga.be 
 

LCI / 18M3P 
BAIC 
JEUGD LA 
WA / WAE 
 

JEUGD LA 
BAOC 
WA / WAE 
 

Beleidsdomein Korte Afstand 
korteafstand@handboogliga.be 
 

LCI / 25M1P & 25M3P 
JEUGD KA 
Regio Competitie 
 

25M1P & 25M3P 
JEUGD KA 
Regio Competitie 
 

Beleidsdomein Natuur 
natuur@handboogliga.be 
 

 3D 
2D 
BOWTRAP 
CLOUT 
 

Beleidsdomein Field 
field@handboogliga.be 
 

IFAA 
 

Field 
IFAA 
 

 

Iedere schutter, organisator, scheidsrechter, vrijwilliger heeft zich strikt aan dit 

sportreglement te houden.  Het is de bevoegdheid van de beleidsdomeinen, in 

samenwerking met de scheidsrechters, om de toepassing van dit reglement op te leggen en 

te controleren.  Bij het niet navolgen van het sportreglement is het de bevoegdheid van de 

Tuchtraad en nadien de beroepskamer om zich te buigen over betwistingen en eventuele 

tuchtstraffen uit te spreken. 

 

mailto:langeafstand@handboogliga.be
mailto:korteafstand@handboogliga.be
mailto:natuur@handboogliga.be
mailto:field@handboogliga.be
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1 Wedstrijdorganisatie 
1.1 Wedstrijdkalender 

1.1.1 Wedstrijd aanvragen 

Elke aangesloten club van de Handboogligabij de federatie kan 3 soorten wedstrijden 

aanvragen: een A+ wedstrijd, een A wedstrijd en een B wedstrijd via het aanvraagformulier 

op de website van de Handboogligafederatie.  Dergelijke wedstrijden moeten voldoen aan 

criteria en reglementen die per wedstrijdtype in het sportreglement zijn opgenomen. 

 

A+ wedstrijd A wedstrijd B wedstrijd 

Bijkomende beperkingen aan 
een A wedstrijd: 
 
Reglementering: 
          Enkel WA of IFAA 
WA of IFAA kalender 
WA records en sterren 
 
Vb.: 1440 Round 

Kalender: 
          HBLfederatie 
Enkel schutters met licentie 
Reglementering: 
          WA of IFAA of RBA of 
HBLfederatie 
Records: RBA - HBLfederatie 
Sterren: HBLfederatie 
 
Vb.: 1440, 25M3P-wedstrijd 

Kalender: 
          HBLfederatie 
Open voor alle schutters 
Reglementering: 
          Geen beperking 
Records: - 
Sterren: - 
 
Vb.: Fun 3D-shooting, F2F 

 

Hierbij een overzicht van mogelijke A+ wedstrijden die via de Handboogliga federatie 

aangevraagd kunnen worden bij WA (niet limitatief). 

▪ OUTDOOR wedstrijden 

Wedstrijden voor Recurve 
schutters 

70m Round 2 x 70m 

70m Olympic Round 2 x 70m + afkamping 

60m Round (cadet + master) 2 x 60m 

60m Olympic Round 2 x 60m + afkamping 

   

Wedstrijden voor  
Compound schutters 

Compound 50m Round 2 x 50m 

Compound 50m Match 
Round 

2 x 50m + afkamping 

   

Wedstrijden voor Recurve, 
Compound en Barebow 
schutters 

1440 Round Rec.: 90m/70m/50m/30m 
Com: 90m/70m/50m/30m 

1440 Olympic Round Rec.: 4 x 70m 
Com: 4 x 50m 

Double 1440 Round Wedstrijd over 2 dagen met 
elke dag een 1440 Round 

Double 1440 Olympic Round Wedstrijd over 2 dagen met 
elke dag een 1440 Olympic 
Round 
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Combined 70m/50m Round Rec.: 2 x 70m 
Com: 2 x 50m 

Combined Olympic Round Rec.:  2 x 70m + afkamping 
Com: 2 x 50m + afkamping 

   

Wedstrijden voor Natuur 
schutters 

Arrow Head Field wedstrijd over 1 dag 

Double Arrow Head Field wedstrijd over 2 dagen 

3D Round 3D wedstrijd 

 

▪ Indoor wedstrijden 

Wedstrijden voor Recurve, 
Compound en Barebow 
schutters 

Indoor 18m Round 2 x 18m 

Indoor Match Round 2 x 18m + afkamping 

Indoor 25M Round 2 x 25m 

 

Ook B-wedstrijden kunnen door aangesloten clubs doorgegeven worden en mogelijks onder 

de verzekering vallen van de HBLfederatie. 

Een annulering van een wedstrijd dient kenbaar gemaakt te worden aan de Handboogliga 

sporttechnisch coördinator van de federatievia recreatief@handboogliga.be (met de 

respectievelijke werkgroep in kopij) zodanig dat er een communicatie kan komen naar de 

schutters (bericht website) en de toegewezen scheidsrechters.  En de wedstrijd van de 

kalender kan worden gehaald. 

 

1.1.2 Principes wedstrijdkalender 

De wedstrijdkalender is steeds terug te vinden op de website van de Handboogligafederatie.  

Deze kalender bestaat uit 2 delen.  Een “Internationale kalender” op basis van de WA-

Kalender en een “Nationale kalender” op basis van alle aangevraagde wedstrijden bij de 

Handboogliga federatie en de nationale wedstrijden bij de LFBTA en de RBA. 

Aangevraagde wedstrijden worden verwerkt door het secretariaat van de Handboogliga 

federatie en aan de kalender toegevoegd.  Voor A+ wedstrijden en A wedstrijden wordt er 

rekening gehouden met volgende factoren: 

▪ Data van traditionele wedstrijden: 3 jaar op rij dezelfde wedstrijd(data) 

▪ Data van kampioenschappen 

▪ Afspraken rond geografische spreiding van wedstrijden 

 
De kalender wordt, in het mate van het mogelijke, opgesteld waarbij er rekening wordt 

gehouden met iedereen zijn voorkeur, nationale wedstrijden en internationale wedstrijden.  

Hier primeert opnieuw een evenwicht in de spreiding van de wedstrijden. 
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De maanden februari en september worden aanzien als ‘maand van de kampioenschappen’. 

In deze maanden worden geen club wedstrijden toegestaan. 

Deadlines voor het indienen van wedstrijdaanvragen: 

▪ Outdoor seizoen: 1 december. 

o De wedstrijdagenda zal bekend zijn vanaf 1 januari 

▪ Indoor seizoen : 1 juni 

o De wedstrijdagenda zal bekend zijn vanaf 1 juli 

 

1.2 Principes bij het organiseren 

De Handboogliga federatie vertrouwt de organisatie van wedstrijden toe aan aangesloten 

verenigingen die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

▪ De nodige morele en technische waarborgen kunnen bieden dat de wedstrijd volgens 

reglementaire voorschriften zal ingericht worden. 

▪ De organisator beschikt over de nodige kennis en een ondersteunend team om de 

uitslagverwerking naar behoren uit te voeren. 

▪ Voor een A wedstrijd heeft de organisator reeds met succes voorgaande A en/of B 

wedstrijden georganiseerd van hetzelfde type wedstrijd. 

▪ Voor een A+ wedstrijd heeft de organisator reeds met succes voorgaande A+ en/of A 

wedstrijden georganiseerd van hetzelfde type wedstrijd. 

 

1.3 Functies 

Om een wedstrijd te organiseren en vlot te laten verlopen zijn er verschillende functies 

nodig met elk hun specifieke verantwoordelijkheden en taken. 

Functie Taak 
Verplicht 
scheidsrechter? 

Legt verantwoording 
af aan: 

Wedstrijd -
verantwoordelijke 

Juridisch verantwoordelijke 
van de gehele organisatie van 
de wedstrijd. 

Neen Hoofdscheidsrechter 

Shoot director Toezicht op schieten en 
veiligheid 

Neen Hoofdscheidsrechter 

Hoofd - 
scheidsrechter 

Correct laten verlopen van de 
wedstrijd. 
Eindverantwoordelijke 
reglementaire verloop van de 
wedstrijd. 

Ja Scheidsrechtercomité 

Scheidsrechter(s) Correct laten verlopen van de 
wedstrijd.  Assisteren van 
hoofdscheidsrechter. 

Ja Hoofdscheidsrechter 
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Functie Taak 
Verplicht 
scheidsrechter? 

Legt verantwoording 
af aan: 

Veld -
verantwoordelijke 

Helpen op wedstrijdterrein, 
blazoenen vervangen, lichten 
bedienen,… 

Neen Hoofdscheidsrechter 
en scheidsrechter 

Ondersteunend 
team 

Opmaken van de uitslag, 
begeleiding scheidsrechters, 
… 

Neen Hoofdscheidsrechter 
en scheidsrechter 

 

1.4 Materiaal voor wedstrijdorganisatie 

Het wedstrijdterrein, wedstrijdsysteem, materiaal schutter, doelen, doelindeling… wordt per 

wedstrijdtype uitgeschreven en/of verwezen naar de reglementering van WA, IFAA en RBA. 

▪ Plaats de nummers 1 meter achter de 3m lijn (4m voor de schietlijn) 

▪ Plaatsing doelnummers zie WA Book 3 Chapter 7.2 

▪ Signalisatiepanelen voor de diverse lijnen, zoals doellijn (met afstandsaanduiding), 

schietlijn, wachtlijn, neutrale zone, enz. … 

▪ Audiovisueel systeem om de voorziene tijdslimieten aan te geven; dit systeem moet 

zo geplaatst worden, dat het door iedere deelnemer kan waargenomen worden, 

zonder daarom hinderend te werken. 

▪ Nooduitrusting wanneer de tijdslimieten elektrisch gestuurd worden: vlaggen of 

platen de tijdslimiet duidelijk aan te geven aan alle deelnemers. 

▪ Scorebenodigdheden met o.a. geldige scoreformulieren, schrijfplanken, enz. … 

▪ Scorebord met progressieve resultatenaanduiding 

▪ Al de bijkomende voorzieningen, die een vlotter verloop op de wedstrijd kunnen 

waarborgen, zoals rugnummers, platen met beurtaanduiding, vlaggetjes om 

wedstrijdleiding op te roepen, richtingaanwijzers naar het terrein, enz. … 

 

1.5 Prijsuitreiking 

Het is aangewezen om 45 minuten na het eindsignaal van de wedstrijd een uitslag op te 

hangen, waarbij de schutters dan 15min de tijd krijgen om de voorlopige uitslag te 

controleren. 

De definitieve uitslag van de wedstrijd en de prijsuitreiking dient ten laatste 60min na het 

einde van de wedstrijd (einde van een wedstrijd is wanneer de scheidsrechter het terrein 

verlaat) kenbaar gemaakt te worden. 

Een inrichter is niet verplicht om de prijzen van schutters die niet meer aanwezig zijn nog uit 

te reiken, tenzij dat de uitslag en prijsuitreiking meer dan 60min na het einde van de 

wedstrijd kenbaar werden gemaakt. 
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Voor wedstrijden die in verschillende manches over verschillende dagen worden geschoten 

geldt deze regel niet.  Hierbij dienen de prijzen bezorgd te worden aan de winnaars. 

 

1.6 Wedstrijdleiding 

Elke wedstrijd staat onder controle van de wedstrijdleiding.  De samenstelling van de 

wedstrijdleiding bestaat uit: 

▪ Een shoot director: die toezicht houdt op de het licht en tijdsysteem, evenals het 

verloop van de schieting en de veiligheid 

▪ Gediplomeerde scheidsrechters 

 

1.7 Shoot director 

Voor iedere wedstrijd dient de organisator een shoot director te voorzien.  Deze functie 

wordt uitgeoefend door iemand met kennis van de reglementen met betrekking tot het 

tijd/lichtsysteem en veiligheid.  Deze functie kan ook door de aanwezige dienstdoende 

scheidsrechter opgenomen worden. 

 
De taken van een shoot director: 

▪ Nagaan of de tijdsapparatuur naar behoren werkt en alle tijdsvariaties aan kan 

▪ Controle van het schieten – de schietvolgorde 

▪ Regulering van de lichten en de tijdsapparatuur 

▪ Implementatie en toepassing van de veiligheidsregels 

▪ Bijstaan van beheersing tijdsschema van de wedstrijd 

 

1.8 Scheidsrechter 

Voor een wedstrijd zal er geen, één of meerdere scheidsrechters aangeduid worden door de 

scheidsrechterscommissie afhankelijk van het wedstrijdtype. 

 

1.8.1 Bevoegdheden scheidsrechters 

Een scheidsrechter heeft verschillende bevoegdheden en taken die hij of zij dient uit te 

voeren (zie ook WA): 

▪ Controle schuttersmateriaal en kledij 

▪ Controle van het terrein en opstelling van de doelen 

▪ Beslissing van de scorenotering bij twijfel 

▪ Het schieten onderbreken omwille van veiligheidsredenen 

▪ Het schieten onderbreken omwille van weersomstandigheden 
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▪ Door omstandigheden de tijdslimiet verlengen, mits verplichte bekendmaking 

▪ Een schutter uit wedstrijd nemen indien er sprake is van: wangedrag, het manifest 

overtreden van veiligheidsregels of het moedwillig weigeren aan het reglement te 

voldoen. 

 

1.8.2 Betwistingen 

Een scheidsrechter is bevoegd onmiddellijk maatregelen te nemen tijdens een wedstrijd die 

hij of zij leidt.  Alle betwistingen moeten onmiddellijk aan de scheidsrechter gemeld worden. 

▪ Betwistingen over de waarden van een pijl worden ter plaatse opgelost, voordat de 

pijlen uit het doel worden verwijderd.  Het oordeel van de scheidsrechter is bindend.  

Wijzigingen op het scoreblad zijn enkel geldig met een paraaf van de scheidsrechter. 

▪ Vervanging van een blazoen of een doel (versleten, zwaar beschadigd) kan 

aangevraagd worden aan de wedstrijdleiding. 

▪ Rekenfouten mogen verbeterd worden zonder tussenkomst van de scheidsrechter 

indien de betrokken schutter akkoord is over de verbetering en de wijziging 

geparagrafeerd is. 

▪ Betwistingen over beslissingen van de wedstrijdleiding en betwistbare feiten die zich 

tijdens een wedstrijd hebben voorgedaan die invloed (kunnen) hebben op het 

verloop van de wedstrijd kunnen voor de tuchtraad aangevochten worden. 

▪ Het procedurereglement van de tuchtraad voorziet in de modaliteiten bij deze 

betwistingen. 

 

1.8.3 Vergoeding scheidsrechter 

Een scheidsrechter krijgt een vergoeding per wedstrijddag welke wordt vastgelegd door de 

RvB.  Indien het gaat over een volledige wedstrijddag zal de organisator ook een maaltijd 

voor de scheidsrechter voorzien.  De organisator is vrij in de bepaling van de maaltijd. 

Opmerkingen: 

▪ Een scheidsrechter krijgt zijn vergoeding op de dag van de wedstrijd uitbetaald door 

de organisator van de wedstrijd. 

▪ Afhankeklijk van de beslissing van de RvB zal/zullen één, meerdere of alle 

scheidsrechterkost(en) terugbetaald worden aan de organisator op het einde van het 

seizoen. 

 

1.8.4 Kledij scheidsrechter 

Een scheidsrechter is niet onderworpen aan dezelfde kledingvoorschriften als een schutter.  

Zij dragen kledij zoals beschreven wordt door de RBA.  Voor HBL de federatie wedstrijden is 

het nog toegestaan om de rode polo met opdruk “scheidsrechter” te dragen. 



V202109 Goedgekeurd door de RvB van oktober 2021 Pagina 18 
Toepasselijk vanaf 1 oktober 2021 

 

 

1.9 Wedstrijdsysteem en signalisatie 

1.9.1 Wedstrijdsysteem 

Een wedstrijd wordt geschoten volgens het wedstrijdsysteem dat per wedstrijdtype is 

uitschreven, namelijk AB/CD of ABC.  Elke beurt dient wel geschoten te worden binnen de 

voorziene tijdslimiet. 

Hierbij een overzicht van mogelijke voorgeschreven tijdslimieten: 

▪ 6 pijlen stelsel  = 4 minuten 

▪ 3 pijlen stelsel  = 2 minuten 

▪ 1 pijl stelsel  = 40 seconden 

 

1.9.2 Signalisatie 

Opmerking: De geluidssignalisatie heeft prioriteit op de lichtsignalen (bijvoorbeeld bij een 

defect aan de lichtinstallatie).  In plaats van de lichtinstallatie kan er ook een teller gebruikt 

worden of een combinatie van beide. 

Rood licht + 2 geluidsignalen De schutters van de 1ste beurt vervoegen de schietlijn 

Groen licht + 1 geluidsignaal De schutters van de 1ste beurt beginnen te schieten 

Oranje licht De schutters beschikken nog over 30 sec* om te schieten 

(*15 seconden in het 1 pijl stelsel) 

Rood licht + 2 geluidssignalen De schutters van de desbetreffende beurt verlaten de 

schietlijn en worden opgevolgd door de schutters van de 

volgende beurt. Na 10 sec wordt de cyclus verder gezet 

in normale veilige omstandigheden. 

Rood licht + 3 geluidssignalen  Einden van de volledige cyclus. De schutters begeven 

zicht naar de doelen om de scores te noteren.  
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2 Wedstrijdresultaten 
Voor de scoring wordt verwezen naar de WA reglementering: 

▪ Target/Doel → Book 3 - Chapter 14 

▪ Field & 3D → Book 4 - Chapter 14 

 

2.1 Bijzonderheden 

▪ één handgeschreven (meestal wit) scoreformulier behoort de schutter toe.  Deze 

dient om eventueel een bezwaar in te kunnen dienen bij vermeende onjuistheid van 

de onofficiële resultatenlijst. 

▪ Resultatenlijsten worden opgesteld volgens mogelijks opgelegd model en dienen 

gestuurd te worden naar volgende personen: 

- Eén officiële resultatenlijst naar de respectievelijke verantwoordelijken van de 

werkgroep waaronder de wedstrijd valt en dit uiterlijk 3 dagen na de wedstrijd. 

- Eén officiële resultatenlijst samen met de officiële scoreformulieren naar het 

secretariaat, en dit uiterlijk 3 dagen na de wedstrijd. 
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Deel 3: Sporttechnische reglementering 
per wedstrijdtype 
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1 Discipline – Klasse – Divisie – Categorie 
 

Betekenis kleurindicatie in de volgende tabellen: 

Goedgekeurd door WA:  
Goedgekeurd door HBL:  

 

1.1 Benamingen World Archery: 

1.1.1 Disciplines: 

Outdoor Archery Indoor Archery Field Archery 

Para Archery Run Archery Ski Archery 

Clout Archery Flight Archery 3D/2D Archery 

 

1.1.2 Klassen: 

Pupil Heer Pupil Dame 

Benjamin Heer Benjamin Dame 

Cadet Heer Cadet Dame 

Junior Heer Junior Dame 

Senior Heer Senior Dame 

Master Heer Master Dame 

Veteraan Heer Veteraan Dame 

 

Pupillen T.e.m. het jaar dat men 12 jaar wordt 

Benjamins Het jaar dat men 13 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 14 jaar wordt 

Cadetten Het jaar dat men 15 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 17 jaar wordt 

Junioren Het jaar dat men 18 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 20 jaar wordt 

Senioren Het jaar dat men 21 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 49 jaar wordt 

Masters Het jaar dat men 50 jaar wordt t.e.m. het jaar dat men 59 jaar wordt 

Veteranen Het jaar dat men 60 jaar wordt t.e.m. oneindig 

 

1.1.3 Divisies: 

Target Archery Recurve – Compound – Barebow 

Field Archery Recurve – Compound – Barebow 

Clout Archery Recurve – Compound  

Para Archery Recurve – Compound  

3D/2D Archery Recurve – Compound – Barebow – Longbow – Instinctive Bow 

Poulie (Barebow compound) 

 



V202109 Goedgekeurd door de RvB van oktober 2021 Pagina 23 
Toepasselijk vanaf 1 oktober 2021 

 

1.1.4 Categorie: 

De combinatie van een klasse en een divisie is een categorie.  Opgepast: WA gebruikt andere 

afkortingen dan wat voor ons binnen de HBL, LFBTA en RBA gebruikelijk is. 

 

T A R G E T 

1ste Deel 2de Deel 3de Deel 

R = Recurve 
C = Compound 

H = Heren / Jongens 
D= Dames / Meisjes 

P = Pupil 
B = Benjamin 

C = Cadet 
J = Junior 
S = Senior 
M = Master 

V = Veteraan 

B = Barebow H = Heren / Jongens 
D= Dames / Meisjes 

P = Pupil 
B = Benjamin 

C = Cadet 
J = Junior 
S = Senior 

M = Master 
V = Veteraan 

 

F I E L D 

1ste Deel 2de Deel 3de Deel 

R = Recurve 
C = Compound 

H = Heren / Jongens 
D= Dames / Meisjes 

P = Pupil 
B = Benjamin 

C = Cadet 
J = Junior 
S = Senior 
M = Master 

V = Veteraan 

B = Barebow H = Heren / Jongens 
D= Dames / Meisjes 

P = Pupil 
B = Benjamin 

C = Cadet 
J = Junior 
S = Senior 

M = Master 
V = Veteraan 
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3 D 

1ste Deel 2de Deel 3de Deel 

R = Recurve 
C = Compound 
B = Barebow 
L = Longbow 
I = Instinctive 

H = Heren / Jongens 
D= Dames / Meisjes 

J = Jeugd 

S = Senior 

M = Master & Veteraan 

P = Poulie H = Heren / Jongens 
D= Dames / Meisjes 

J = Jeugd 
S = Senior 
M = Master & Veteraan 

 

C L O U T 

1ste Deel 2de Deel 3de Deel 

R = Recurve 
C = Compound 

H = Heren / Jongens 
D= Dames / Meisjes 

P = Pupil 
B = Benjamin 

C = Cadet 
J = Junior 
S = Senior 
M = Master 

V = Veteraan 

 

Para Recurve 

Recurve Heren Open RHO Recurve Dames Open RDO 

Para Compound 

Compound Heren Open CHO Compound Dames Open CDO 

W1 Open 

Heren W1 Open (Rec/comp) HW1 Dames W1 Open (Rec/comp) DW1 

Visueel 

Blinden VI-1 Slechtzienden VI-2/3 

 

▪ Afzonderlijke evenementen voor Junior en Cadetten Dames, Junioren en Cadetten 

Heren, Master Dames en Master Heren kunnen in de disciplines Outdoor 

Doelschieten, Indoor Doelschieten en Veldschieten worden georganiseerd 

▪ In iedere wedstrijd kan een sporter slechts deelnemen in 1 klasse.  Dit geldt voor alle 

klassen waarvoor de sporter gerechtigd is. 

▪ Een sporter kan deelnemen in de Cadettenklasse in toernooien als de wedstrijd 

plaatsvindt in de jaren voor en het jaar van zijn/haar 17e verjaardag. 

▪ Een sporter kan deelnemen in de Juniorenklasse in toernooien als de wedstrijd 

plaatsvindt in de jaren voor en het jaar van zijn/haar 20e verjaardag. 

▪ Een sporter kan deelnemen in de Masterklasse in toernooien als de wedstrijd 

plaatsvindt in de jaren na en het jaar van zijn/haar 50e verjaardag. 
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Dat wil zeggen voor een HBL-schutter: 

▪ Iedere schutter kan in elke wedstrijd in de categorie ‘heren senioren’ of ‘dames 

senioren’ deelnemen. 

▪ De schutter kan en mag in een lagere categorie deelnemen indien hij voldoet aan de 

leeftijdsvoorwaarden voor die klasse, er is echter geen verplichting meer zoals 

vroeger om in deze lagere categorie deel te nemen. 

▪ De leeftijdscategorieën voor HBL–op wedstrijden van de federatie blijven dezelfde, 

voor wedstrijden op de WA-kalender zullen enkel de categorieën erkend worden van 

World Archery zijnde Cadet, Junioren, Senior, Master. 

 
Algemeen zal een lagere leeftijdsklasse enkel worden geopend indien er minimum 5 

schutters zich aanmelden voor deze categorie.  Een organisator is vrij om dit minimum te 

verlagen.  Een divisie (schietstijl) wordt geopend vanaf de eerste schutter die zich hiervoor 

inschrijft.  In iedere wedstrijd kan een schutter slechts deelnemen in één leeftijdscategorie. 

Bijvoorbeeld: 

▪ Een mannelijke compound schutter van 16 jaar, mag deelnemen in de 

leeftijdscategorie CH, CHJ, CHC maar kan zelf beslissen in welke categorie hij zal 

uitkomen in desbetreffende wedstrijd. 

▪ Een vrouwelijke recurve schutster van 51 jaar, mag deelnemen in de 

leeftijdscategorie RD, RDM maar kan zelf beslissen in welke categorie zij zal uitkomen 

in desbetreffende wedstrijd. 

 
Geschoten scores tellen voor de opmaak van klassementen/selecties in de leeftijdscategorie 

waartoe men behoort, zelfs al zijn die geschoten in een hogere categorie. 
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1.2 Benamingen International Field Archery Association: 

1.2.1 Schietstijl: 

Barebow (R&C) Longbow Historical Bow 

Freestyle Unlimited Freestyle Limited (R&C)  

Bow hunter Unlimited Bow hunter Limited Bow hunter (R&C) 

Traditional Recurve (TR)   
 

 

1.2.2 Divisie 
 Adult Veteran Young Adult Junior Cub 

 Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male 

Barebow Recurve AFBB (R) AMBB (R) VFBB (R) VMBB (R) YAFBB(R) YAMBB (R) JFBB (R) JMBB (R) CFBB (R) CMBB (R) 

Barebow Compound AFBB (C) AMBB (C) VFBB (C) VMBB (C) YAFBB (C) YAMBB (C) JFBB (C) JMBB (C) CFBB (C) CMBB (C) 

Freestyle Limited Rec AFFS (R) AMFS (R) VFFS (R) VMFU (R) YAFFS (R) YAMFS (R) JFFS (R) JMFS (R) CFFS (R) CMFS (R) 

Freestyle Limited Comp AFFS (C) AMFS (C) VFFS (C) VMFU (C) YAFFS (C) YAMFS (C) JFFS (C) JMFS (C) CFFS (C) CMFS (C) 

Freestyle Unlimited AFFU AMFU VFFU VMFU YAFFU YAMFU JFFU JMFU CFFU CMFU 

Bowhunter Recurve AFBH (R) AMBH (R) VFBH (R) VMBH (R) YAFBH (R) YAMBH (R) JFBH (R) JMBH (R)   

Bowhunter Compound AFBH (C) AMBH (C) VFBH (C) VMBH (C) YAFBH (C) YAMBH (C) JFBH (C) JMBH (C)   

Bowhunter Unlimited AFBU AMBU VFBU VMBU YAFBU YAMBU JFBU JMBU   

Bowhunter Limited AFBL AMBL VFBL VMBL YAFBL YAMBL JFBL JMBL   

Trad. Recurve Bow AFTR AMTR VFTR VMTR YAFTR YAMTR JFTR JMTR CFTR CMTR 

Longbow AFLB AMLB VFLB VMLB YAFLB YAMLB JFLB JMLB CFLB CMLB 

Historical Bow AFHB AMHB         

Professional Unlimited PFFU PMFU         

Professional Limited PFFS (R) PMFS (R)         

Professional Limited PFFS (C) PMFS (C)         

 

Cubs Jonger dan de leeftijd van 13 jaar 

Junior De leeftijd van 13 jaar – 16 jaar  

Young Adult De leeftijd van 17 jaar – 18 jaar 

Adult De leeftijd van 19 jaar – 54 jaar 

Veteran Mensen die de dag voor de wedstrijd 55 jaar of ouder zijn hebben de keuze om 
bij de ‘Veteran’ of ‘Adult’ deel te nemen 

 



V202109 Goedgekeurd door de RvB van oktober 2021 Pagina 27 
Toepasselijk vanaf 1 oktober 2021 

 

2 Kledijvoorschriften 
2.1 Kledij tijdens Vlaamse kampioenschappen 

Voor alle Vlaamse kampioenschappen wordt verwezen naar de kledijvoorschriften vermeld 

in de reglementering van de Belgische kampioenschappen. 

 

 

2.2 Zichtbaarheid op kledij 

2.2.1 club emblemen 

Er zijn geen beperkingen voor wat betreft afmetingen of vorm voor het op de kleding voeren 

van clubemblemen, clubinsignes of de naam van de club. 

 

2.2.2 Sponsorlogo’s 

Bij A+ en A status wedstrijden gelden de regels van WA rondom het gebruik van 

sponsorlogo's op de kleding.  Zie hiervoor BOEK 1 Hoofdstuk 2 artikel 2.2 van het 

reglementenboek van WA. 

 

http://rulebook.worldarchery.org/index2.php?sez=7&up=1
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3 Algemene bepalingen 
3.1 Voorwaarden van deelname 

▪ A+ wedstrijden (opgenomen op de WA kalender): 

- Schutters die lid zijn van de HBL federatie en in het bezit zijn van een geldige 

lidkaart. 

- Schutters die lid zijn van de LFBTA of een nationaal erkende boogsportfederatie in 

het buitenland en in het bezit zijn van een geldige lidkaart. 

 
▪ A wedstrijden (niet opgenomen op de WA-kalender): 

- Schutters die lid zijn van de HBL federatie en in het bezit zijn van een geldige 

lidkaart. 

- Schutters die lid zijn van de LFBTA of een nationaal erkende boogsportfederatie in 

het buitenland en in het bezit zijn van een geldige lidkaart. 

 
▪ B-Wedstrijden (niet opgenomen op de WA-kalender): 

- Op deze wedstrijden kunnen alle schutters deelnemen.  Hiervoor zijn geen 

specifieke voorwaarden opgelegd. 

-  De organisator dient na te gaan of de deelnemende schutter beschikt over een 

verzekering.  Indien de schutter niet is verzekerd dient de organisator er zich van 

te vergewissen dat de deelnemer een afstandsverklaring verzekering ondertekent. 

 
Indien een schutter geen lidkaart kan voorleggen wordt hij beschouwd als een niet 

verzekerde en kan hij niet deelnemen aan wedstrijden met een A+ of A statuut. 

 

3.2 Inschrijvingsgeld wedstrijden 

Jaarlijks kan elk beleidsdomein een voorstel van inschrijvingsgeld en wedstrijdtaksen voor de 

wedstrijdtypes die onder dat domein vallen aan de RvB voorstellen. 

De RvB bepaalt uiteindelijk de “minimale” modaliteiten en tarieven die een organisator dient 

te vragen.  Een overzicht wordt op de website gepubliceerd. 
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3.3 Blazoenen 

Indien enkel de afmeting  van een blazoen is gespecifieerd bij een wedstrijd (bv. 40cm) dan is 

de organisator vrij van het type blazoen te kiezen voor die grootte.  Aangeraden is evenwel 

het volledige blazoen te gebruiken.  Indien de schutter een ander type blazoen vraagt, is het 

aan de organisator om hierop al dan niet in te gaan.  De grootte van het blazoen dient 

evenwel hetzelfde te blijven.  Een schutter schiet elk deel van een wedstrijd volledig op 

hetzelfde type blazoen als hetgeen bij aanvang wedstrijddeel. 

Het is bijvoorbeeld aan een recurve cadet toegelaten om een 40cm 3-spot-R te vragen aan 

de organisator, organisator is vrij van hierop in te gaan. 

Reference: Book 2 Chapter 7 paragraph 2.4.1 
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4 Specifieke afspraken per wedstrijdtype OUTDOOR 
4.1 WA - Field-wedstrijd 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA. 

Wedstrijdsysteem Blazoen/afstand per 

categorie 

Materiaal schutter 

Wedstrijdterrein Puntentelling Veiligheid 

 

Per afzonderlijke wedstrijd zullen de categorieën toegepast worden zoals bij WA: Cadet, 

Junior, senior, Master.  Hierdoor kunnen records, sterren en diploma’s geschoten worden.  

Minimum 5 deelnemers om een categorie te vormen, bij minder dan 5 deelnemers wordt 

men in een hogere categorie ingedeeld. 

 

4.2 IFAA - Field-wedstrijd 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

IFAA. 

Wedstrijdsysteem Blazoen/afstand per 

categorie 

Materiaal schutter 

Wedstrijdterrein Puntentelling Veiligheid 

 

4.3 1440 Round 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA. 

Wedstrijdsysteem Blazoen/afstand per 

categorie 

Materiaal schutter 

Wedstrijdterrein Puntentelling Veiligheid 

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• 4 reeksen van 36 pijlen op verschillende afstanden overeenkomstig categorie 

schutter 

 
Prijzengelden worden als volgt verdeeld: 

▪ Vrij te bepalen, geen minimumprijzen 

▪ Volgende procedure wordt wel aangewezen 



V202109 Goedgekeurd door de RvB van oktober 2021 Pagina 31 
Toepasselijk vanaf 1 oktober 2021 

 

o Dubbele wedstrijddag: €50 - €40 - €30  voor de respectievelijke 1ste – 2de -3de 

plaats.  Vervolgens kunnen er kapprijzen (om de 7 schutters) voorzien van 

€20.  Indien er minder deelnemers zijn, zijn er ook minder kapprijzen. 

o Enkele wedstrijddag: €40 - €30 - €20  voor de respectievelijke 1ste – 2de -3de 

plaats.  Vervolgens kunnen er kapprijzen (om de 7 schutters) voorzien van 

€15.  Indien er minder deelnemers zijn, zijn er ook minder kapprijzen. 

 

4.4 1440 Olympic Round / Double 70/50m Round 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdsysteem Blazoen/afstand per 

categorie 

Materiaal schutter 

Wedstrijdterrein Puntentelling Veiligheid 

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• 4 reeksen van 36 pijlen op één afstand overeenkomstig categorie schutter 

• 1 proefgang in de voormiddag, 1 proefgang in de namiddag 

 
Geen prijzengelden verplicht zolang de wedstrijd in aanmerking wordt genomen als selectie 

voor het Belgische Kampioenschap Lange Afstand. 

Prijzengelden worden als volgt verdeeld: 

▪ Vrij te bepalen, geen minimumprijzen 

▪ Volgende procedure wordt wel aangewezen 

o Dubbele wedstrijddag: €50 - €40 - €30  voor de respectievelijke 1ste – 2de -3de 

plaats.  Vervolgens kunnen er kapprijzen (om de 7 schutters) voorzien van 

€20.  Indien er minder deelnemers zijn, zijn er ook minder kapprijzen. 

o Enkele wedstrijddag: €40 - €30 - €20  voor de respectievelijke 1ste – 2de -3de 

plaats.  Vervolgens kunnen er kapprijzen (om de 7 schutters) voorzien van 

€15.  Indien er minder deelnemers zijn, zijn er ook minder kapprijzen. 

 

4.5 Combined Olympic Round – Compound Match Round (BAOC) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

de RBA voor BAOC-wedstrijden. 
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4.6 Jeugdwedstrijd lange afstand 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

▪ Kwalificatie met 2 reeksen van 36 pijlen (per doorgang 6 pijlen in 4 minuten) 

▪ Finales volgens niet alternerend WA-setsysteem 

▪ Alle jeugdcategorieën worden geschoten, zowel jongens als meisjes 

 
Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve 

Pupillen 20 meter 122cm blazoen 

Benjamins 40 meter 122cm blazoen 

Cadetten 60 meter 122cm blazoen 

Junioren 70 meter 122cm blazoen 

Compound 

Pupillen 20 meter 80cm blazoen 

Benjamins 40 meter 80cm blazoen 

Cadetten 50 meter 80cm blazoen (10-5) 

Junioren 50 meter 80cm blazoen (10-5) 

Barebow 

Pupillen 20 meter 122cm blazoen 

Benjamins 40 meter 122cm blazoen 

Cadetten 50 meter 122cm blazoen 

Junioren 50 meter 122cm blazoen 

 

Geen geldprijzen bij een jeugdwedstrijd maar wel medailles/aandenken. 

Volgende verdeling van medailles wordt aangewezen 

▪ Minder dan 5 schutters in een reeks  prijs voor 1ste plaats 

▪ Vanaf  5 schutters in een reeks  prijs voor 1ste – 2de – 3de plaats 

 

4.7 3D/2D-wedstrijd 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

de RBA voor 3D-wedstrijden. 
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4.8 25M1P-& 25M3P-wedstrijden 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

Puntentelling   

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• 1  of 2 reeksen van 36 pijlen (door de organisator te vermelden op de uitnodiging) 

• 40 seconden per pijl 

• 2 proefgangen bij aanvang wedstrijd, GEEN proefgang na de pauze tussen de reeksen 

• Maximaal 15min pauze tussen de reeksen 

• Grote 10 telt voor alle categorieën 

• Met of zonder eliminaties en finales in de namiddag (keuze van de organisator) 

 
Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve 

Pupillen 25 meter 80 cm blazoen 

Benjamins 25 meter 80 cm blazoen 

Andere recurve categorieën 25 meter 60 cm blazoen 

of 

3-spot 25M of Mono-spot 25M (keuze schutter) 

Compound 

Pupillen 25 meter 80 cm blazoen 

Benjamins 25 meter 80 cm blazoen 

Andere compound categorieën 25 meter 60 cm blazoen 

of 

3-spot 25M of Mono-spot 25M (keuze schutter) 

Barebow 

Pupillen 25 meter 80 cm blazoen 

Benjamins 25 meter 80 cm blazoen 

Andere barebow categorieën 25 meter 60 cm blazoen 

 

Voorwaarde tot organiseren: 

▪ De accommodatie moet minstens 5 doelen kunnen plaatsen 

▪ Over  heel de wedstrijdperiode moet men minstens 80 schutters kunnen laten 

deelnemen (voorbeeld: 5 doelen x 4 schutters x 5 reeksen = 80 schutters) 

 
In de voormiddag start de wedstrijd bij voorkeur om 9h, in de namiddag om 13h30, tenzij de 

organisator anders vermeld.  Inschrijvingen starten minimaal een half uur voor aanvang 
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wedstrijd.  Een organisator kan meerdere manches plannen over meerdere dagen indien de 

wedstrijd zonder eliminaties/finales wordt gehouden. 

Uitslagen en klassementen worden opgemaakt los van het type blazoen met uitzondering 

van de pupillen en benjamins.  Pupillen en benjamins worden opgenomen in een aparte 

ranking/uitslag.  Pupillen en  benjamins worden niet meegerekend bij berekening van de 

prijzengelden. 

Prijzengelden worden als volgt verdeeld: 

▪ Vrij te bepalen, geen minimumprijzen 

▪ Volgende procedure wordt wel aangewezen 

Totaal Prijzengeld = (Inleggeld wedstrijd – bijdrage domein KA) / 2 

Het prijzengeld is dus afhankelijk van het aantal deelnemers aan de wedstrijd. 

Prijzengelden verdelen in volgende categorieën: RH – RD – CH – CD – BH - BD 

o Minder dan 5 schutters in een reeks   prijs voor 1ste plaats 

o Vanaf  5 schutters in een reeks   prijs voor 1ste – 2de  

o Meer dan 10 schutters in een reeks   prijs voor 1ste – 2de – 3de 

plaats 

 

4.9 Jeugd-wedstrijd korte afstand 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

Puntentelling   

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• 1 of 2 reeksen van 36 pijlen (door de organisator te vermelden op uitnodiging) 

• 2 proefgangen bij aanvang wedstrijd 

• Er wordt geschoten volgens het systeem AB/CD of ABC 

• Grote 10 telt voor alle categorieën 

• Alle jeugdcategorieën worden geschoten, zowel jongens als meisjes 

• Met of zonder eliminaties en finales in de namiddag (keuze van de organisator) 

 
In de voormiddag start de wedstrijd bij voorkeur om 9h, in de namiddag om 13h30, tenzij de 

organisator anders vermeld.  Inschrijvingen starten minimaal een half uur voor aanvang 

wedstrijd.  Een organisator kan meerdere manches plannen over meerdere dagen indien de 

wedstrijd zonder eliminaties/finales wordt gehouden. 

Met eliminaties en finales start de wedstrijd bij voorkeur om 9h bij 2 reeksen, bij 1 reeks 

start de wedstrijd bij voorkeur om 11h, tenzij de organisator anders vermeld. 
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Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve 

Pupillen 12 meter 60cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60cm blazoen 

Cadetten 20 meter 60cm blazoen 

Junioren 25 meter 25M 3-spot 

Compound 

Pupillen 12 meter 60cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60cm blazoen 

Cadetten 20 meter 60cm (10 – 5) 

Junioren 25 meter 25M 3-spot 

Barebow 

Pupillen 12 meter 60cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60cm blazoen 

Cadetten 20 meter 60cm blazoen 

Junioren 25 meter 60cm blazoen 

 

Geen geldprijzen bij een jeugdwedstrijd maar wel medailles/aandenken. 

Volgende verdeling van medailles wordt aangewezen 

o Minder dan 5 schutters in een reeks  prijs voor 1ste plaats 

o Vanaf  5 schutters in een reeks  prijs voor 1ste – 2de – 3de plaats 

 

4.10 Regiowedstrijden KA 

Een wedstrijd bestaat uit 30 schot.  De inrichtende club kan dit, in overleg met de andere 

regio clubs, in de vorm van een 1, 2 of 3 pijlenstelsel inrichten. 

De tellende wedstrijden worden bij voorkeur in het voorjaar geschoten (periode januari-

april).  Ook hier kan in overleg binnen een regio de periode worden aangepast.  De selectie 

sluit wel op 30 juni. 

Voorwaarde tot organiseren: 

• Deelname is gratis voor HBL leden 
 
Wedstrijdformat: 

▪ 25 m (per uitzondering kan een regio toelaten om op 18m te schieten, bv omwille 

door de omvang van een lokaal). 

▪ 2 reeksen proefpijl(en) 

 
Scheidsrechter: 
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Voor deze wedstrijden dient de organisator geen scheidsrechter te voorzien.  Er dient wel 

een wedstrijdverantwoordelijke aangesteld te worden die het verloop van de wedstrijd in 

goede banen zal leiden.  In geval van onenigheid inzake het waarderen van een geschoten 

pijl of het wedstrijdverloop is het besluit van de wedstrijdverantwoordelijke finaal. 

Blazoenen: 

25 meter:  60 cm volledig blazoen of mono-spot indien gewenst door de schutter 

Pupillen en benjamins mogen op 18M schieten op een 60cm blazoen. 

Indien van toepassing, 18 meter: trispots voor compound, tenzij schutter anders vraagt.  

Voor recurve volledig blazoen, tenzij schutter anders vraagt 

Zowel op 25M als op 18M wordt er op de grote 10 geschoten.  De X’en dienen wel 

aangeduid te worden om bij gelijkheid van punten onderscheid te kunnen maken. 

Categorieën: 

Alle categorieën van recurve, compound, Barebow worden toegelaten. 

Instinctive Bow, en Longbow worden eveneens toegelaten in aparte klassementen.  Voor de 

definitie van de verschillende boogcategorieën en toegelaten materiaal zie WA (uitzondering 

cammobogen). 

Teamschieten: 

De teams worden samengesteld uit 3 schutters.  Per wedstrijd worden automatisch de 3 

hoogste scores genomen in de verschillende klassen.  Dit komt dan in de rangschikking.  

Indien een club meerdere teams wil laten kampen in eenzelfde klasse dient ze wel voor 

aanvang van de eerste competitie de namen en eventuele reserve door te geven van de 

verschillende teams.  Het is onmogelijk om voor een team uit te komen indien men reeds in 

een ander team is ingeschreven.  Teams kunnen enkel samengesteld worden door leden van 

dezelfde club.  In alle toegelaten klassen zijn er teams mogelijk indien een club over 3 

schutters beschikt van diezelfde klasse.  Indien dit niet het geval is kunnen deze schutters 

(uitgezonderd compound) meetellen voor het recurve team.  Individueel blijven ze wel in 

hun klasse staan. 
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5 Specifieke afspraken per wedstrijdtype INDOOR & OUTDOOR 
5.1 Lotto Archery Cup 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

Puntentelling   

 

De wedstrijd kan zowel indoor als outdoor het hele jaar door worden georganiseerd.  De 

wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• 1 reeks van 30 pijlen, 3 pijlen per gang 

• 2 proefgangen bij aanvang van de wedstrijd  

• Er wordt geschoten volgens het systeem AB/CD of ABC 

• Grote 10 telt voor alle categorieën 
 
Starturen zijn vrij te kiezen door de organisator en dienen vermeld te worden op de 

uitnodiging.  Inschrijvingen starten minimaal een half uur voor aanvang wedstrijd/reeks.  De 

Handboogliga federatie maakt per wedstrijd ook een uitnodiging op die wordt rondgestuurd.  

Bezorg daarom ook alle informatie aan het HBL-secretariaat (recreatief@handboogliga.be)de 

sporttechnisch coördinator. 

Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve / Compound 

Pupillen 12 meter 

Zij kunnen bv in een 1ste lijn geplaatst worden. 

60 cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60 cm blazoen 

 

Categorieën: 

• Recurve Pupil 

• Recurve Benjamin 

• Compound Pupil 

• Compound Benjamin 
 
Voorwaarde tot organiseren: 

▪ Deelname is enkel voor aangesloten schutters met licentie (HBL federatie of LFBTA). 

▪ er mag geen inleggeld gevraagd worden 

▪ De accommodatie moet minstens 5 doelen kunnen plaatsen 

▪ Over  heel de wedstrijdperiode moet men minstens 20 schutters kunnen laten 

deelnemen (voorbeeld: 5 doelen x 4 schutters = 20 schutters) 

mailto:de
mailto:de
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▪ De organiserende club voorziet in een wedstrijdleider die zich eveneens ontfermt 

over de scoring.  Er hoeft geen officiële scheidsrechter aanwezig zijn. 

 
Vanuit de Handboogliga federatie wordt voorzien in medailles per (reeks van) wedstrijd(en).  

Zie ook het hoofdstuk bij de klassementen voor de rangschikking. 
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6 Specifieke afspraken per wedstrijdtype INDOOR 
6.1 BAIC-wedstrijd 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

RBA voor BAIC-wedstrijden. 

 

6.2 18M3P wedstrijd (LCI-18m wedstrijd) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

▪ 2 reeksen van 30 pijlen 

▪ Er wordt geschoten volgens het ABC-systeem 

▪ 2 proefgangen van 3 pijlen bij aanvang wedstrijd 

 
Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve 

Alle klassen 18 meter 40cm 3-spot Recurve 

Compound 

Alle klassen 18 meter 40cm 3-spot Compound 

Barebow 

Alle klassen 18 meter 40cm blazoen 

 

Voorwaarde tot organiseren: 

▪ De accommodatie moet minstens 5 doelen kunnen plaatsen 

▪ Over  heel de wedstrijdperiode moet men minstens 105 schutters kunnen laten 

deelnemen (5 doelen x 3 schutters x 7 reeksen = 105 schutters) 

 

Starturen zijn afhankelijk van het aantal reeksen dat er worden aangeboden. Volgende 

starturen kunnen aangeboden worden: 

▪ Vrijdag  : 20u00 

▪ Zaterdag : 10u00 – 14u00 – 18u00 

▪ Zondag : 10u00 – 14u00 – 18u00 
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Totaal prijzengeld wordt als volgt berekend: 

▪ (Inleggeld wedstrijd – bijdrage domein LA) / 2 

Het prijzengeld is dus afhankelijk van het aantal deelnemers aan de wedstrijd. 

 

Prijzengelden worden als volgt verdeelt in volgende categorieën: RH – RD – CH – CD – BH - 

BD 

▪ Minder dan 5 schutters in een reeks   prijs voor 1ste plaats 

▪ Vanaf  5 schutters in een reeks   prijs voor 1ste – 2de 

▪ Meer dan 10 schutters in een reeks   prijs voor 1ste – 2de – 3de plaats 

 

6.3 25M1P & 25M3P wedstrijden (LCI 25m wedstrijd) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

Puntentelling   

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• 1 reeks van 30 pijlen (25M1P) (40s/pijl) 

• 2 reeksen van 30 pijlen (25M3P), 3 pijlen per gang 

• Er wordt geschoten volgens het systeem AB/CD of ABC 

• 2 proefgangen bij aanvang wedstrijd, GEEN proefgang na de pauze tussen de reeksen 

• Grote 10 telt voor alle categorieën 

• Met of zonder eliminaties en finales in de namiddag (keuze van de organisator) 

 
Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve 

Pupillen 25 meter 80 cm blazoen 

Benjamins 25 meter 80 cm blazoen 

Andere recurve categorieën 25 meter 60 cm blazoen 

of 

3-spot 25M of Mono-spot 25M (keuze schutter) 

Compound 

Pupillen 25 meter 80 cm blazoen 

Benjamins 25 meter 80 cm blazoen 

Andere compound categorieën 25 meter 60 cm blazoen 

of 

3-spot 25M of Mono-spot 25M (keuze schutter) 
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Voorwaarde tot organiseren: 

▪ De accommodatie moet minstens 5 doelen kunnen plaatsen 

▪ Over  heel de wedstrijdperiode moet men minstens 80 schutters kunnen laten 

deelnemen (voorbeeld: 5 doelen x 4 schutters x 5 reeksen = 80 schutters) 

 
Starturen zijn afhankelijk van het aantal reeksen (zonder eliminaties en finales) dat er 

worden aangeboden. Volgende starturen kunnen bijvoorbeeld aangeboden worden: 

▪ Maandagavond tot Vrijdagavond  : 20u00 

▪ Zaterdagen en zondagen   : 10u00 – 14u00 – 18u00 

 

Een organisator kan meerdere manches plannen over meerdere dagen indien de wedstrijd 

zonder eliminaties/finales wordt gehouden. 

Uitslagen en klassementen worden opgemaakt los van het type blazoen met uitzondering 

van de pupillen, benjamins, initiatieschutters en niet-leden.  Pupillen, benjamins, 

initiatieschutters en niet leden worden opgenomen in een aparte ranking/uitslag.  Pupillen,  

benjamins, initiatieschutters en niet-leden worden niet meegerekend bij berekening van de 

prijzengelden. 

Prijzengelden worden als volgt verdeeld: 

▪ Vrij te bepalen, geen minimumprijzen 

▪ Volgende procedure wordt wel aangewezen 

Totaal Prijzengeld = (Inleggeld wedstrijd – bijdrage domein KA) / 2 

Het prijzengeld is dus afhankelijk van het aantal deelnemers aan de wedstrijd. 

Prijzengelden verdelen in volgende categorieën: RH – RD – CH – CD 

o Minder dan 5 schutters in een reeks   prijs voor 1ste plaats 

o Vanaf  5 schutters in een reeks   prijs voor 1ste – 2de  

o Meer dan 10 schutters in een reeks   prijs voor 1ste – 2de – 3de 

plaats 

 

6.4 Jeugd-wedstrijd INDOOR 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

Puntentelling   
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De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• 1 of 2 reeksen van 30 pijlen (door de organisator te vermelden op uitnodiging), 
3pijlen per gang 

• 2 proefgangen bij aanvang wedstrijd 

• Er wordt geschoten volgens het systeem AB/CD of ABC 

• Grote 10 voor Recurve, Kleine 10 voor compound 

• Alle jeugdcategorieën worden geschoten 

• Met of zonder eliminaties en finales in de namiddag (keuze van de organisator) 
 
Starturen zijn afhankelijk van het aantal reeksen (zonder eliminaties en finales) dat er 

worden aangeboden. Volgende starturen kunnen bijvoorbeeld aangeboden worden bij 2 

reeksen van 30 pijlen: 

▪ Zaterdagen en zondagen  : 10u00 – 14u00 – 18u00 

 

Volgende starturen kunnen bijvoorbeeld aangeboden worden bij 1 reeks van 30 pijlen: 

▪ Zaterdagen en zondagen  : 10u00 – 13u00  - 16u00 – 19u00 

 

Een organisator kan meerdere manches plannen over meerdere dagen indien de wedstrijd 

zonder eliminaties/finales wordt gehouden.  Starturen en reeksen zijn door de organisator te 

vermelden op de uitnodiging.  Inschrijvingen starten minimaal een half uur voor aanvang 

wedstrijd/reeks. 

Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve 

Pupillen 12 meter 

Zij kunnen bijvoorbeeld in een 

eerste lijn geplaatst worden. 

60cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60cm blazoen 

Cadetten 18 meter 40cm blazoen 

Junioren 18 meter 18M 3-spot Recurve 

Compound 

Pupillen 12 meter 

Zij kunnen bijvoorbeeld in een 

eerste lijn geplaatst worden. 

40cm blazoen 

Benjamins 18 meter 40cm blazoen 

Cadetten 18 meter 18M 3-spot Compound 

Junioren 18 meter 18M 3-spot Compound 

Barebow 

Pupillen 12 meter 60 cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60 cm blazoen 

Cadetten 18 meter 40 cm blazoen 

Junioren 18 meter 40 cm blazoen 
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Voorwaarde tot organiseren: 

▪ De accommodatie moet minstens 5 doelen kunnen plaatsen 

▪ Over  heel de wedstrijdperiode moet men minstens 80 schutters kunnen laten 

deelnemen (voorbeeld: 5 doelen x 4 schutters x 5 reeksen = 80 schutters) 

 
Geen geldprijzen bij een jeugdwedstrijd maar wel medailles/aandenken. 

Volgende verdeling van medailles wordt aangewezen 

o Minder dan 5 schutters in een reeks  prijs voor 1ste plaats 

o Vanaf  5 schutters in een reeks  prijs voor 1ste – 2de – 3de plaats 

 
Gezien de wedstrijd in manches kan geschoten worden is een Lotto Archery Cup 

combineerbaar in dit wedstrijdconcept.  Compound pupillen en benjamins schieten evenwel 

op ander blazoen dan bij de Lotto Archery Cup. 

* Wedstrijdformat onderhevig aan een nog te bepalen evaluatieperiode. 
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Deel 4: Sporttechnische reglementering 
Kampioenschappen 
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1 Algemeenheden kampioenschappen 
1.1 Algemeenheden 

▪ De kampioenschappen zijn voorbehouden aan de aangesloten clubs en schutters van 

de Handboogligafederatie. 

▪ De Handboogliga federatie maakt een onderscheid tussen: 

o Dag-kampioenschap  : kampioenschap o.b.v. 1 wedstrijd  

• Open  : Deelname is open voor alle aangesloten schutters 

• Gesloten : Deelname is o.b.v. een selectie 

o Klassement-kampioenschap : kampioenschap o.b.v. meerdere wedstrijden  

 

1.2 Aanvragen dag-kampioenschap 

Elk kampioenschap wordt uitbesteed aan een organiserende club maar staat wel onder 

supervisie van de Handboogligafederatie.  Indien er voor een kampioenschap geen enkele 

club zich kandidaat stelt, heeft de Handboogliga federatie het recht om dit zelf te 

organiseren.  Om een Kampioenschap te organiseren dient een club een aanvraagdossier in 

te dienen dat volgende items bevat: 

 

▪ Datum van het kampioenschap 
▪ Plaats van het kampioenschap  

- Uitvoerige beschrijving van het adres 
Bijvoorbeeld:   Topsporthal Gent zaal 3 

Zuiderlaan 14 
9000 Gent 

- Beschrijving van de afmetingen terrein (indoor-outdoor) + foto’s 
- Aantal doelen te beschikking 

▪ Organiserend comité: 
▪ Over welke mankracht beschikt de organiserende club? 

Dit geeft een beter beeld om een toewijzing in te schatten. 
Bijvoorbeeld:    5 personen kernploeg 

  4 personen secretariaat/score team 
  12 personen ondersteunend team op het veld 

▪ Faciliteiten van het kampioenschap 
- Parkeermogelijkheden 
- Overnachtingsmogelijkheden 
- Catering mogelijkheden 

▪ Programma van het kampioenschap 
- Afhankelijk van het soort kampioenschap zal er een schietprogramma gevolgd 

worden. 
▪ Inschrijvingsmogelijkheden van het kampioenschap met alle communicatiekanalen 

- Contactpersoon 
- Emailadres  
- Telefoonnummer 
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- Rekeningnummer (met eventuele vermelding)  
- Einddatum van inschrijvingen 
- Eventuele selectiecriteria voor inschrijving 
- Linken tot de sociale media voor het kampioenschap 

▪ Sponsors van het Kampioenschap 
- Sponsors van de Handboogligafederatie 
- Sponsors voor het kampioenschap via de organisator 

 
Tip: Communiceer tijdig aan u sponsors wie medesponsors zijn.  Zo voorkomt u op voorhand 

onderlinge strubbelingen tussen sponsors. 

Bijvoorbeeld: Handboogliga De federatie heeft als sponsor een verzekeringskantoor. Indien 

de organisatie ook een verzekeringsmakelaar weet aan te trekken als sponsor kan dit voor 

discussie zorgen. 
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2 Specifieke afspraken per kampioenschap Outdoor 
2.1 Vlaams Kampioenschap Jeugd Outdoor (Open Dag-kampioenschap) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

 

Dit kampioenschap is enkel toegankelijk voor de categorieën pupillen t.e.m. junioren. 

De Handboogliga federatie voorziet een medaille voor de eerste 3 schutters per categorie. 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

▪ Kwalificatie met 2 reeksen van 36 pijlen (per doorgang 6 pijlen in 4 minuten) 

▪ Finales volgens niet alternerend WA-setsysteem 

 

Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 

Recurve 

Pupillen 20 meter 122cm blazoen 

Benjamins 40 meter 122cm blazoen 

Cadetten 60 meter 122cm blazoen 

Junioren 70 meter 122cm blazoen 

Compound 

Pupillen 20 meter 80cm blazoen 

Benjamins 40 meter 80cm blazoen 

Cadetten 50 meter 80cm blazoen (10 – 5) 

Junioren 50 meter 80cm blazoen (10 – 5) 

 

2.2 Vlaams Kampioenschap Outdoor (Klassement-kampioenschap) 

Het Vlaams Kampioenschap Outdoor is een kampioenschap dat loopt over alle (dubbele) 

1440-Round (bv: 90/70/50/30) wedstrijden.  Zie bij selecties op welke wijze dit klassement 

wordt opgemaakt. 

 

2.3 Vlaams kampioenschap 25M1P (Gesloten Dag kampioenschap) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 
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Selectie voor het kampioenschap gebeurt op onderstaande wedstrijden: 

- 25M1P wedstrijden outdoor 

- Regiowedstrijden 

Hoogste 5 scores van bovenstaande wedstrijdtypes worden meegeteld in een 

regioklassement.  Per regio worden de eerste 3 van elke categorie gehuldigd en uitgenodigd 

voor het gesloten kampioenschap 25M1P.  Aangevuld met de 10 hoogste scores over 

Vlaanderen per categorie die nog niet in de selectie zijn opgenomen. 

Indien door omstandigheden niet voldoende wedstrijden zijn geschoten om een selectie te 

kunnen maken, wordt het kampioenschap omgevormd tot een open dag kampioenschap. 

Het kampioenschap wordt geschoten in één reeks van 36 schot. 

 

2.4 Vlaams kampioenschap 25M3P (Open Dag kampioenschap) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

 

Onderstaande categorieën kunnen vrij inschrijven: 

- Recurve heren/dames: cadet, junior, senior, master, veteraan 

- Compound heren/dames: cadet, junior, senior, master, veteraan 

Het kampioenschap wordt geschoten in 2 reeksen van 36 schot. 

 

2.5 Interland België-Nederland (Gesloten Dag-kampioenschap) 

Voor de reglementering wordt verwezen naar het specifieke reglement dat wordt beheerd 

door de Nederlandse Handboogbond (NHB). 

Samenstelling ploeg interland staat beschreven bij het selectiesysteem verderop in het 

sportreglement. 
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3 Specifieke afspraken per kampioenschap Indoor 
3.1 Vlaams Kampioenschap Jeugd Indoor (Open Dag-kampioenschap) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdsysteem  Materiaal schutter 

Wedstrijdterrein Puntentelling Veiligheid 

 

Dit kampioenschap is enkel toegankelijk voor de categorieën pupillen t.e.m. junioren. 

De Handboogliga federatie voorziet een medaille voor de eerste 3 schutters per categorie. 

Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken:  

Recurve 

Pupillen 18 meter 60cm blazoen 

Benjamins 18 meter 60cm blazoen 

Cadetten 18 meter 40cm blazoen 

Junioren 18 meter 40cm 3-spot Recurve 

Compound 

Pupillen 18 meter 60cm blazoen 

Benjamins 18 meter 40cm blazoen 

Cadetten 18 meter 40cm 3-spot Compound 

Junioren 18 meter 40cm 3-spot Compound 

 

3.2 Vlaams Master en Veteranen Kampioenschap (Gesloten Dag-Kampioenschap) 

Het kampioenschap is enkel toegankelijk voor geselecteerde schutters. 

De Handboogliga federatie voorziet een medaille voor de eerste 3 schutters per categorie. 

Voorwaarden tot organiseren: 

• De accommodatie moet minstens 10 doelen kunnen plaatsen 

• De organisator vraagt geen inleggeld 

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• Kwalificatie met 1 reeks van 30 pijlen (volgens het AB/CD, ABC-of ABCD systeem) 

• Maximaal 4 schutters per doel 

• Grote 10 voor alle schutters, afstand 18M, blazoen 60cm 
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Leeftijdscategorieën: 

- Masters  50 jaar t/m 59 jaar 
- Veteranen -70  60 jaar t/m 69 jaar 
- Veteranen +70 70 jaar tot ….. 

 
Wedstrijdverloop: 

- 13h start inschrijvingen 
- 13h30 start wedstrijd 
- 17h30 Prijsuitreiking 

 

3.3 Vlaams Kampioenschap Volwassenen Indoor (Gesloten Dag-kampioenschap) 

Voor de reglementering omtrent volgende zaken wordt er verwezen naar het reglement van 

WA: 

Wedstrijdterrein Materiaal schutter Veiligheid 

 
Dit kampioenschap is enkel toegankelijk voor geselecteerde deelnemers (zie verder bij 

selecties). 

Recurve 

Alle klassen 18 meter 40cm 3-spot Recurve 

Compound 

Alle klassen 18 meter 40cm 3-spot Compound 

Barebow 

Alle klassen 18 meter 40 cm blazoen 

 
Voorwaarde tot organiseren: 

▪ De accommodatie moet minimaal 168 schutters kunnen plaatsen 

▪ Het inschrijvingsgeld wordt gelijkgesteld aan het Belgisch Kampioenschap 

 
De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

▪ kwalificatie wordt geschoten in poules van 6 personen waarbij er 5 matchen van 12 

pijlen wordt geschoten (60 pijlen) 

▪ Eliminaties: de 2 beste scores van elke poule (matchpunten) en de 4 hoogste scores 

(punten) gaan door naar de eliminaties.  Vanaf hier wordt er geschoten volgens het 

WA-reglement. 

Voor de klassen die maar 12 deelnemers hebben gaan de 3 hoogste scores van elke 

poule (matchpunten) en de 2 hoogste scores (punten) door naar de eliminaties.  Voor 

de klassen die maar 6 deelnemers hebben gaan de 4 hoogste scores van de poule 

door naar de eliminaties. 
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3.4 Vlaams Kampioenschap 25M1P Indoor (Gesloten Dag-kampioenschap) 

Enkel toegankelijk voor geselecteerde deelnemers (zie verder bij selecties). 

Voorwaarden tot organiseren: 

• De accommodatie moet minstens 6 doelen kunnen plaatsen 

• De organisator vraagt geen inleggeld 

• De wedstrijddag van disciplines compound en recurve zijn als volgt ingedeeld 

o Compound op zaterdag 

o Recurve op zondag of in afspraak met de organisator 

 

De wedstrijd wordt geschoten met volgend systeem: 

• Kwalificatie met 1 reeks van 30 pijlen (volgens het AB/CD, ABC-of ABCD systeem) 

• De eliminaties en finales worden per weerhouden categorie gehouden: Jeugd, 
Dames, Heren, Masters en Veteranen 

• De eliminaties en finales worden gehouden overeenkomstig WA reglementering 

• Voor de afstanden en blazoenen per categorie gelden volgende afspraken: 
Recurve 25M 60cm blazoen  Recurve tien 
Compound 25M 60cm blazoen  Compound tien 

• Er zijn geen prijzengelden, elke categorie heeft zijn medailles 
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Deel 5: Klassementen en selecties 
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1 Inleiding 
Alle kampioenschappen en selecties zijn voorbehouden voor schutters die aangesloten zijn 

bij de Handboogliga federatie en volledig in regel zijn met de reglementen van de 

Handboogligafederatie.  Bij de berekening van het aantal wedstrijden om het klassement of 

een selectie op te stellen wordt er steeds naar boven afgerond. 

 

Geschoten scores tellen voor de opmaak van klassementen/selecties in de leeftijdscategorie 

waartoe men behoort, zelfs al zijn die geschoten in een hogere categorie. 
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2 Klassementen outdoor 
2.1 Handboogliga klassementen 

2.1.1 Vlaams klassement 25 meter 1 pijl 

Het klassement wordt samengesteld op basis van volgende wedstrijden: 

- 25M1P A wedstrijden outdoor 

- Regiowedstrijden 

Hoogste 5 scores van bovenstaande wedstrijdtypes worden meegeteld in een 

regioklassement.  Per regio worden de eerste 3 van elke categorie gehuldigd en uitgenodigd 

voor het gesloten 25m 1 pijl, aangevuld met de 10 hoogste scores over Vlaanderen per 

categorie die nog niet in de selectie zijn opgenomen. 

Eerste 3 per regio worden al dan niet in de regio gehuldigd als kampioen. 

 

2.1.2 Vlaams klassement 25 meter 3 pijlen  

Het klassement wordt samengesteld op basis van volgende wedstrijden: 

- 25M3P A wedstrijden outdoor 

- Regiowedstrijden 

Hoogste 5 scores van bovenstaande wedstrijdtypes worden meegeteld in een 

eindklassement. 

Eerste 3 per categorie worden gehuldigd als ligakampioen op het open kampioenschap 

25M3P outdoor 

 

2.1.3 Lotto Archery Cup 

Het klassement wordt samengesteld met de 3 beste scores over alle wedstrijden van de 

Lotto Archery Cup heen. 

 

Voor de klassementswinnaars voorziet de liga in bekers voor de 3 beste schutters per 

categorie. 

 

2.2 Nationale klassementen 

2.2.1 Belgian Archery Outdoor Cup 

Hiervoor wordt verwezen naar het BAOC-reglement van RBA. 

2.2.2 Field-klassement 

Hiervoor wordt verwezen naar het Field-reglement. 
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2.2.3 3D-klassement 

Hiervoor wordt verwezen naar het 3D-reglement van RBA.Voor de nationale klassementen 

verwijzen we door naar de RBA. 
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3 Klassementen indoor 
3.1 Handboogliga klassementen 

3.1.1 Vlaams klassement 18M3P 

Het klassement wordt samengesteld op basis van de 5 beste scores op een Vlaamse LCI 18M 

of BAIC wedstrijd.  Enkel A en A+ wedstrijden komen in aanmerking om opgenomen te 

worden in het klassement. 

 

3.1.2 Vlaams klassement 25M1P & 25M3P   INDOOR 

Het klassement wordt samengesteld op basis van volgend aantal wedstrijden: 

(𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 25𝑀1𝑃 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟 + 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 25𝑀3𝑃 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟)

2
+ 1 

Er is een maximum van 5 selectiewedstrijden voor de samenstelling van het eindklassement.  

De hoogste scores tellen mee voor de totaalscore voor het eindklassement.  Het 

eindklassement wordt per D/K/C opgemaakt. 

Enkel A en A+ wedstrijden komen in aanmerking om opgenomen te worden in het 

klassement. 

 

3.1.3 Ploegenklassement 25M1P & 25M3P   INDOOR 

- 1ste plaats: 10 punten – 2de plaats: 9 punten – 3de plaats: 8 punten – t.e.m. 1 punt voor 

de 10de plaats.  Dit zowel voor Recurve als Compound. 

- Hoeveel en welke schutters/club komen in aanmerking voor het indienen van de 

ploegenuitslag?  In beide divisies de drie hoogste schutters vanaf pupil t.e.m. 

veteraan 

- Bij de laatste wedstrijd van het seizoen zal de club die de hoogste totaalscore weet te 

behalen, over het totaal aantal selectiewedstrijden, 1 jaar clubkampioen zijn in de 

respectievelijke competitie 25M1P & 25M3P indoor. 

- De  clubkampioen zal een wisselbeker ontvangen die men mag behouden indien men 

3 maal op 5 jaar de titel weet te behalen. 

 

3.1.4 Vlaams klassement Jeugd Korte afstand 

Het klassement wordt samengesteld op basis van de 5 beste scores op een wedstrijd jeugd 

korte afstand. 
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3.2 Nationale klassementen 

3.2.1 Voor de nationale klassementen verwijzen we door naar de RBA.Belgian Archery 

Indoor Cup 

Hiervoor wordt verwezen naar het BAIC-reglement van RBA. 
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4 Selecties voor Kampioenschappen 
4.1 Interland België-Nederland 

Worden geselecteerd voor de samenstelling van de interland ploeg: 

50% kampioenschap 25M1P: 2 hoogste jeugd recurve, 2 hoogste dames recurve, 6 hoogste 

heren recurve, 2 hoogste master recurve, 2 hoogste veteranen recurve, 2 hoogste 

compound 

50% kampioenschap 25M3P: 2 hoogste jeugd recurve, 2 hoogste dames recurve, 6 hoogste 

heren recurve, 2 hoogste master recurve, 2 hoogste veteranen recurve, 2 hoogste 

compound 

Indien eenzelfde schutter 2x geselecteerd is dan wordt de eerstvolgende schutter 

uitgenodigd in de uitslag van het open kampioenschap 25M3P 

Geselecteerde schutters die afmelden worden niet noodzakelijk opgevuld door de volgende 

in de lijst.  Een vrijgekomen plaats kan worden ingevuld naar believen na analyse van alle 

resultaten. 

 

4.2 Belgisch Kampioenschap Indoor 

Een selectie voor het Belgisch Kampioenschap wordt geschoten op het Vlaams 

Kampioenschap Indoor.  Schutters die zich plaatsen voor de eliminaties van het Vlaams 

Kampioenschap Indoor zijn rechtstreeks geselecteerd voor het Belgisch Kampioenschap 

(volgens onderstaande tabel).  Indien er een opvolger moet aangeduid worden is dit op basis 

van de hoogste score na de kwalificaties (60 pijlen): 

96 schutters RH RD CH CD 

Senioren 16 schutters 8 schutters 16 schutters 8 schutters 

Masters 8 schutters 4 schutters 8 schutters 4 schutters 

Veteranen 8 schutters 4 schutters 8 schutters 4 schutters 

 
Afhankelijk van het reglement op RBA niveau komen hier nog een aantal barebow schutters 

bij. 
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4.3 Vlaams Kampioenschap Indoor 

De geselecteerden voor het VK Indoor worden aangeduid in de volgorde tot de plaatsen 

volzet zijn: 

• 50%een deel van de geselecteerde schutters komt uit de BAIC ranking van de 
Vlaamse wedstrijden 

• 50%een ander deel van de geselecteerde schutters komt uit de LCI ranking van de 
Vlaamse wedstrijden 

 
Om in aanmerking te komen via de BAIC ranking dient een federatie schutter minimaal 2 

Vlaamse wedstrijden geschoten te hebben die in aanmerking komen voor de BAIC ranking 

om geselecteerd te worden via de BAIC ranking. 

Om in aanmerking te komen via de LCI ranking dient een federatie schutter minimaal 5 

wedstrijden geschoten te hebben over alle BAIC’s en LCI’s heen om in aanmerking te komen 

voor bovenstaande selectie. 

 
De verdeling van de beschikbare plaatsen op het Vlaams kampioenschap indoor wordt 
bepaald aan de hand van de procentuele verdeling van de unieke schutters over beide 
rankings.  Bij een deelname van 80 unieke schutters op de LCI ranking en 80 unieke schutters 
op de BAIC ranking, geeft dit een 50%/50% verdeling.  Bij een deelname van bv. 160 unieke 
schutters op de LCI ranking en 80 unieke schutters op de BAIC ranking, geld een verdeling 
van 67% LCI deelnemers en 33% BAIC deelnemers. 
 
In het geval dat een federatie schutter in beide procentuele selecties voorkomt, wordt deze 
niet aangevuld met de eerstvolgende in het desbetreffende klassement, maar geld evenwel 
de hiernavolgende regel. 
 
Indien er nog plaatsen vrij zijn, worden deze verder aangevuld volgens de rangschikking 
(aflopend naar beneden) van het algemene 18M3P klassement (jeugdcategorieën worden 
hierbij gerangschikt in de hogere senior categorie). 
 

Het aantal geselecteerden per categorie wordt weergegeven in onderstaande tabel*: 

180 schutters RH RD CH CD Barebow 

Senioren 36 schutters 12 schutters 36 schutters 12 schutters 12 
schutters Masters 12 schutters 6 schutters 12 schutters 6 schutters 

Veteranen 12 schutters 6 schutters 12 schutters 6 schutters 

 

4.4 Vlaams Kampioenschap Masters en Veteranen 

Masters en veteranen worden geselecteerd op basis van hun rangschikking in het Vlaams 

klassement 25M1P & 25M3P Indoor. 
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4.5 Vlaams Kampioenschap 25M1P Indoor (laatste 24) 

Zijn geselecteerd voor deelname: 

• De 4 hoogst gerangschikte jeugdschutters (Cadet / Junior) 

• De 4 hoogst gerangschikte dames senior 

• De 8 hoogst gerangschikte heren senior 

• De 4 hoogst gerangschikte masters over alle categorieën heen 

• De 4 hoogst gerangschikte veteranen over alle categorieën heen 
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Deel 6: Records – Sterren – 
Jeugddiploma’s 
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1 Records 
Records kunnen enkel geschoten worden op A+ en A wedstrijden (zie ook Deel 2 punt 1.1.1) 

waar een officiële scheidsrechter aanwezig is die de score dient te bevestigen in zijn 

wedstrijdverslag. 

 

1.1 Soorten records 

1.1.1 Outdoor 

Volgende outdoor records kunnen geschoten worden door de categorieën Pupil tot en met 

Veteraan: 

Soort Record Specificatie Geldige afstanden Discipline Geldig niveau 

FITA 
Som van alle afstanden + 
Alle afzonderlijke afstanden 

Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 
Barebow 

Vlaams 
Belgisch 
Internationaal 

HALF FITA 
Som van de 2 afstanden  
(kan enkel op een halve FITA 
geschoten worden) 

Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 

Vlaams 
Nationaal 

 
WA-ROUND 

 

Som van alle afstanden  
(4 x zelfde afstand) 

Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 
Barebow 

Vlaams 
Belgisch 
Internationaal 

OLYMPIC 
ROUND 

De totaalscore van alle pijlen 
Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 
Barebow 

Vlaams 
Belgisch 
Internationaal 

FINALE 15 
De finale afkamping met 15 
pijlen 

Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Compound 
Vlaams 
Belgisch 
Internationaal 

25M 3 PIJLEN 
 
De totaalscore van alle pijlen 
 

Afstand niet afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 

Vlaams 
Belgisch 

25M 1 PIJL 
 
De totaalscore van alle pijlen 
 

Afstand niet  afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 

Vlaams 

 

FIELD 
De totaalscore van 1 
wedstrijddag 

Afstand niet  afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 
Barebow 
Longbow 

Vlaams 
Belgisch 
Internationaal 

ARROW HEAD 
De totaalscore van 2 
wedstrijddagen 

Afstand niet  afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 
Barebow 
Longbow 

Vlaams 
Belgisch 
Internationaal 

 

CLOUT De totaalscore van alle pijlen 
Afstand niet afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 
Hout op Hout 

Vlaams 
Nationaal 
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Een overzicht van de Vlaamse records kan u terug vinden op de website van de 

Handboogligafederatie.  Een overzicht van de Belgische records kan u terugvinden op de 

website van de RBA. 

 

1.1.2 Indoor 

Volgende indoor records kunnen geschoten worden door de categorieën Pupil tot en met 

Veteraan: 

Soort Record Specificatie Geldige afstanden Discipline Geldig niveau 

25M 1 PIJL 
 
De totaal score van alle pijlen 
 

Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 

Vlaams  

25M 3 PIJLEN 
 
De totaal score van alle pijlen 
 

Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 

Vlaams  

18M 3Pijlen 
 
De totaal score van alle pijlen 
 

Afstanden afhankelijk van 
categorie en discipline 

Recurve 
Compound 
Barebow 

Vlaams  
Belgisch 
Internationaal 

 
Een overzicht van de Vlaamse records kan u terug vinden op de website van de 

Handboogliga. .  Een overzicht van de Belgische records kan u terugvinden op de website van 

de RBA. 

 

1.2 Hoe een record aanvragen? 

Indien er een record (Liga tot wereld) is behaald kan dit aangevraagd worden op het 

secretariaat van de Handboogliga.  Volgende procedure dient gevolgd te worden: 

 
▪ Stap 1: Aanvraagformulier invullen 

De schutter dient het verplichte online aanvraagformulier (zie website Handboogliga) in te 

vullen.  De ondertekende scorebriefjes kunnen online geüpload worden.  Let op! Alle velden 

dienen correct ingevuld te worden anders wordt de aanvraag niet aanvaard! 

▪ Stap 2: Controle van de aanvragen 

De aanvraag wordt nagekeken of deze geldig is.  Men kan een nieuw record opeisen 

wanneer de score die behaald werd minstens 1 punt hoger is dan het bestaande record.  

Indien het gaat om een Europees/Wereld record dient de Handboogliga automatisch een 

aanvraag in bij WAE/WA. 

▪ Stap 3: Erkenning Record 

Indien de aanvraag geldig is zal de desbetreffende schutter een diploma ontvangen en 

worden de tabellen op de website aangepast. 

 

http://www.handboogliga.be/components/wedstrijdinformatie/Handboogliga-record-ster-aanvraag.pdf
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2 Sterren 
Sterren kunnen enkel geschoten worden op A+ en A wedstrijden (zie ook Deel 2 punt 1.1.1) 

waar een officiële scheidsrechter aanwezig is die de score dient te bevestigen in zijn 

wedstrijdverslag. 

Voor de badges afkomstig van WA kan je steeds de volledige recente gedetailleerde lijst 

vinden op hun website in boek 2 hoofdstuk 6. 

 

2.1 Soorten sterren 

2.1.1 Outdoor 
Benaming ster Discipline punten Uitgever 

Kadet ster FITA Comp/Rec/Barebow 1000 punten WA 

Kadet ster FITA Comp/Rec/Barebow 1100 punten WA 

Kadet ster FITA Comp/Rec/Barebow 1200 punten WA 

Kadet ster FITA Comp/Rec/Barebow 1300 punten WA 

Kadet ster FITA Comp/Rec/Barebow 1350 punten WA 

Kadet ster FITA Comp/Rec/Barebow 1400 punten WA 

 
Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Compound ster FITA Compound 1000 punten WA 

Compound ster FITA Compound 1100 punten WA 

Compound ster FITA Compound 1200 punten WA 

Compound ster FITA Compound 1300 punten WA 

Compound ster FITA Compound 1350 punten WA 

Compound ster FITA Compound 1400 punten WA 

 
Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Compound ster 25m 1P Compound 324 punten HandboogligaFederatie 

Compound ster 25m 1P Compound 335 punten HandboogligaFederatie 

Compound ster 25m 3P Compound 648 punten HandboogligaFederatie 

 
Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Recurve ster FITA Recurve/Barebow 1000 punten WA 

Recurve ster FITA Recurve/Barebow 1100 punten WA 

Recurve ster FITA Recurve/Barebow 1200 punten WA 

Recurve ster FITA Recurve/Barebow 1300 punten WA 

Recurve ster FITA Recurve/Barebow 1350 punten WA 

Recurve ster FITA Recurve/Barebow 1400 punten WA 

 
Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Recurve ster 25m 1P Recurve/Barebow 324 punten HandboogligaFederatie 

Recurve ster 25m 1P Recurve/Barebow 335 punten HandboogligaFederatie 

Recurve ster 25m 3P Recurve/Barebow 648 punten HandboogligaFederatie 
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Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Field Ster Groen 

Compound Heren 292 punten 

WA 

Compound Dames 275 punten 

Recurve Heren 219 punten 

Recurve Dames 196 punten 

Barebow Heren 191 punten 

Barebow Dames 182 punten 

Field Ster Bruin 

Compound Heren 313 punten 

WA 

Compound Dames 301 punten 

Recurve Heren 244 punten 

Recurve Dames 227 punten 

Barebow Heren 230 punten 

Barebow Dames 198 punten 

Field Ster Grijs 

Compound Heren 331 punten 

WA 

Compound Dames 318 punten 

Recurve Heren 265 punten 

Recurve Dames 249 punten 

Barebow Heren 250 punten 

Barebow Dames 226 punten 

Field Ster Zwart 

Compound Heren 351 punten 

WA 

Compound Dames 338 punten 

Recurve Heren 291 punten 

Recurve Dames 279 punten 

Barebow Heren 273 punten 

Barebow Dames 250 punten 

Field Ster Wit 

Compound Heren 371 punten 

WA 

Compound Dames 357 punten 

Recurve Heren 313 punten 

Recurve Dames 302 punten 

Barebow Heren 294 punten 

Barebow Dames 275 punten 

Field Ster Zilver 

Compound Heren 389 punten 

WA 

Compound Dames 377 punten 

Recurve Heren 338 punten 

Recurve Dames 323 punten 

Barebow Heren 316 punten 

Barebow Dames 299 punten 

 
Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Target Wit BAOC Comp/Rec/Barebow 500 punten WA 

Target Zwart BAOC Comp/Rec/Barebow 550 punten WA 

Target Blauw BAOC Comp/Rec/Barebow 600 punten WA 

Target Rood BAOC Comp/Rec/Barebow 650 punten WA 

Target Goud BAOC Comp/Rec/Barebow 675 punten WA 

Target Purper BAOC Comp/Rec/Barebow 700 punten WA 
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Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Jeugdbutton Groen  
(25m 3p) 

Comp/Rec 288 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Groen 
(50m/30m) 

Comp/Rec 576 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Groen (70m) Comp/Rec 576 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Wit 
(25m 3P) 

Comp/Rec 306 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Wit 
(50m/30m) 

Comp/Rec 612 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Wit  
(70m) 

Comp/Rec 612 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Blauw* Comp/Rec 1050 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Rood* Comp/Rec 1150 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Geel* Comp/Rec 1250 punten HandboogligaFederatie 

*Deze Jeugdbuttons kunnen behaalt worden op een dubbele 70m wedstrijd en een Mini Fita 
(50m, 40m, 30m, 20m) 
 

2.1.2 Indoor 
1. Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Target Wit BAIC Comp/Rec/Barebow 500 punten WA 

Target Zwart BAIC Comp/Rec/Barebow 525 punten WA 

Target Blauw BAIC Comp/Rec/Barebow 550 punten WA 

Target Rood BAIC Comp/Rec/Barebow 575 punten WA 

Target Goud BAIC Comp/Rec/Barebow 585 punten WA 

Target Purper BAIC Comp/Rec/Barebow 595 punten WA 

 
Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Compound ster 18m 3P Compound 558 punten HandboogligaFederatie 

Compound ster 25m 3P Compound 558 punten HandboogligaFederatie 

 
Benaming ster Discipline Punten   Uitgever 

Recurve ster 18m 3P Recurve 558 punten HandboogligaFederatie 

Recurve ster 25m 3P Recurve 558 punten HandboogligaFederatie 

 
Benaming ster Discipline Punten Uitgever 

Jeugdbutton Groen 
(25m 3p en 18m 3p) 

Comp/Rec 480 punten HandboogligaFederatie 

Jeugdbutton Groen 
(25m 3p en 18m 3p) 

Comp/Rec 510 punten HandboogligaFederatie 

 

2.2 Hoe een ster aanvragen? 

Indien er een ster is behaald kan dit aangevraagd worden op het secretariaat van de 

Handboogliga. Volgende procedure dient gevolgd te worden: 
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▪ Stap 1: Aanvraagformulier invullen 

De schutter dient het verplichte online aanvraagformulier (zie website Handboogliga) in te 

vullen. De ondertekende scorebriefjes kunnen online geüploade worden.  Let op! Alle velden 

dienen correct ingevuld te worden anders wordt de aanvraag niet aanvaard! 

Sterren waarvan WA de uitgever is kunnen ook enkel geschoten worden op wedstrijden die 

op de WA kalender zijn opgenomen. 

▪ Stap 3: Controle van de aanvragen 

De aanvraag wordt nagekeken of deze geldig is. 

▪ Stap 4: Erkenning Ster 

Indien de aanvraag geldig is zal u de desbetreffende ster ontvangen. 

 

Indien het gaat om een Field Ster Goud/Zilver, Target Ster (Kadet) Goud/Purper, Recurve 

ster (Kadet) 1350/1400, Compound ster (Kadet) 1350/1400 dient het secretariaat van RBA 

een aanvraag in bij WA om de ster aan te vragen. 

 

http://www.handboogliga.be/components/wedstrijdinformatie/Handboogliga-record-ster-aanvraag.pdf
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Deel 7: Medische en Ethisch 
verantwoord sporten 

 
 
 

 
 



V202109 Goedgekeurd door de RvB van oktober 2021 Pagina 72 
Toepasselijk vanaf 1 oktober 2021 

 

1 Inleiding 
In het sportreglement zijn de volgende documenten integraal opgenomen. Door lid te 

worden van de Handboogliga federatie verbinden alle clubs en schutters zich hieraan en 

probeert men deze documenten zo goed mogelijk op te volgen. 
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2 Opgenomen documenten sportreglement 
2.1 Ethische Charter Handboogliga vzw 

Het Ethisch Charter is een document dat alle clubs van de Handboogliga federatie erkennen 

bij het lid worden tot de federatie.  De club gaat een verbintenis aan met de Handboogliga 

federatie om de richtlijnen, die in het document zijn opgenomen, zo goed mogelijk na te 

streven.  Het zijn richtlijnen waar geen sancties aan verbonden zijn. 

Dit document kan u raadplegen op de website of opvragen bij het secretariaat van de 

HBLfederatie. 

 

2.2 Panathlonverklaring 

De Panathlonverklaring is net zoals het Ethische 

Charter een document dat alle clubs van de 

Handboogliga federatie erkennen bij het lid worden 

tot de federatie.  De club gaat een verbintenis aan 

met de Handboogliga federatie om de richtlijnen, die 

in het document zijn opgenomen, zo goed mogelijk 

na te streven.  Het zijn richtlijnen waar geen sancties 

aan verbonden zijn. 

 

Dit document kan u raadplegen op de website of 

opvragen bij het secretariaat van de HBLfederatie. 

 

2.3 Antidoping wetgeving 

RBA heeft de antidoping overeenkomst met WA ondertekend.  De Handboogliga federatie 

en zijn leden zijn als lid van RBA ook onderhevig aan deze overeenkomst. 

In deze overeenkomst zijn de volgende zaken opgenomen: 

• Als schutter ben ik op de hoogte van alle informatie omtrent de “FITA Antidoping 
Regels” en ga ik hierbij ook mee akkoord. 
(Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op de website van WA) 
 

• RBA is onderhevig aan het WADA of enig ander Nationaal Anti-Doping Organisatie 
(NADO).  Binnen deze organisaties kan er uitwisseling zijn van informatie voor de 
controle en of therapeutisch gebruik van dopingproducten. 
 

• RBA erkent en aanvaardt de sancties die worden opgelegd vanuit de FITA Anti-
Doping Regels. 
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• Er kan beroep worden aangetekend tegen deze beslissing o.b.v. artikel 13 in de FITA 
Anti-Doping Wetgeving.  O.b.v. dit artikel kan dit voor internationale topsporters een 
voorkomen aan het Hof van Arbitrage voor de Sport betekenen. 
 

• RBA erkent en aanvaardt de beslissingen van het arbitrale beroepsorgaan en aanziet 
deze als definitief en uitvoerbaar. 

 
Voor meer informatie omtrent de antidoping regels verwijzen wij u naar:  

• www.worldarchery.org 

• www.dopinglijn.be  
 

http://www.worldarchery.org/
http://www.dopinglijn.be/

