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BAAN- EN WEDSTRIJDREGLEMENT
Deze versie vervangt de op de ALV van 14 december 2006 goedgekeurde versie
ALGEMEEN
1. Deze reglementen zijn opgesteld ten behoeve van de onder de verantwoordelijkheid van
de Handboogschutterij Hilversum (hierna ook benoemd als ‘de vereniging’ of HSH)
vallende binnen- en buitenbanen.
2. Aan de punten 7.4.1 en 7.4.2 van het Huishoudelijk Reglement wordt hier een nadere
uitwerking gegeven.
3. Alle leden van de vereniging zijn gebonden zich te houden aan deze reglementen en er op
toe te zien dat deze reglementen worden nageleefd. Bij het niet naleven van dit reglement
kan het bestuur ,afhankelijk van de overtreding, een nader te bepalen sanctie opleggen,
aan de overtreder(s). In de tijd tussen overtreding en bepaling sanctie wordt het
betreffende lid geschorst
4. Deze reglementen zijn altijd zichtbaar aanwezig en ter inzage beschikbaar op de locatie
van de Handboogschutterij. Tevens zullen deze reglementen worden gepubliceerd op de
website van de vereniging.
5. Schutters, die geen lid zijn van de vereniging (gastschutters), mogen, tegen een door het
bestuur vasgestelde vergoeding, uitsluitend gebruik maken van de binnen- en buitenbanen
indien zij begeleid worden door leden van de vereniging en conformeren zich automatisch
aan deze reglementen.
6. Alle schutters zijn individueel verantwoordelijk voor de veiligheid van mede schutters en
de ‘niet’ deelnemers cq de ‘kijkers’.
7. Deze reglementen zijn aanvullend ten aanzien van veiligheidsreglementen van de
Nederlandse Handboog Bond (NHB) en World Archery (WA) zoals die te allen tijde
boven dit reglement van toepassing zijn.
A

VEILIGHEID

1. Alle schutters zijn individueel verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de
schietbanen van de vereniging.
2. Het is op de schietbanen van de vereniging uitsluitend toegestaan schietmiddelen te
gebruiken die conform de NHB / World Archery vallen onder de begrippen ‘pijl en boog’.
Kruisbogen zijn niet toegestaan.
Er mogen geen projectielen (bolts of bouten) worden verschoten die onevenredig
veel schade aan de doelpakken toebrengen.
3. Het is niet toegestaan op de schietbanen van de vereniging een wapen te. hanteren, anders
dan om deze te demonteren, na het nuttigen van alcoholische consumpties en/of het
gebruik van drugs en andere potentieel bedwelmende of stimulerende middelen.
4. Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan pijlen mee te nemen in de kantine.
5. Het is te allen tijde verboden:
1. Een pijl op de boog te zetten/hebben als zich personen bevinden in het vlak tussen
de schietlijn (de “meet” ) en de grenzen van de veiligheidszone; het zgn.
Schietvlak.
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2. Zich te bevinden in het schietvlak als er schutters een pijl op de boog hebben.
3. Een pijl op de boog te zetten of te hebben anders dan op de schietlijn
4. Een pijl op de boog te zetten in een andere richting dan het doel(pak).
Uitzondering op deze regel is het plaatsen van een pijl op de boog voor controle
‘/ instellen van het zogenaamde ‘centershot’. Bij het instellen dient de boog in het
‘bogenrek te zijn geplaats en binnen een afstand van max 2 m gericht op de muur
te zijn. Te allen tijde dient de schutter uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen.
5. Op levende doelen te schieten.
6. Op door schutters zelf gemaakte bewegende doelen te schieten. Bewegende
doelen bij door de HSH georganiseerde wedstrijden kunnen door het Bestuur,
vertegenwoordigd door de Wedstrijdsecretaris, worden toegestaan, hierbij geldt
dat de doelen niet meer dan 2-3 baanbreedtes mogen uitwijken en geplaatst
moeten zijn op de banen 3 t/m 8. Bij het gebruik van bewegende doelen zijn
navolgende restricties van toepassing:
- Het bewegende doel wordt handmatig vanaf de schietlijn (meet) bediend, of
- Het bewegende doel wordt mechanisch bediend vanaf een andere locatie
buiten het schietvlak
- Geschoten mag uitsluitend in rechte lijn haaks op de schietlijn
7. Afbeeldingen van personen, organisaties, religies etc als doel te gebruiken.
6. Tussen de schutters en de doelen mag zich geen object bevinden dat gevaar of hinder kan
veroorzaken. Een dergelijk object dient van de schietbaan verwijderd te worden alvorens
er een pijl op de boog mag worden gelegd.
7. Het bestuur kan besluiten een, of meerdere, schutters aan te wijzen als baancommissaris
e.e.a. zoals aangegeven in artikel 7.4 e.v. van het Huishoudelijk Reglement.
1. Ten gevolge van dergelijk besluit zullen de namen van de baancommissarisen en
het 'dienstrooster' zichtbaar zijn opgehangen in of bij de schietbanen.
2. Voor de functie Baancommissaris geld dat:
- De baancommissaris dient meerderjarig te zijn en de handboogsport
minimaal een jaar te beoefenen
- De baancommissaris is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken
op en rond de banen.
- Bij geschillen omtrent veiligheid e.d. is het oordeel van de
baancommissaris op dat moment bindend.
8. Op de speciale trainings- en cursusavonden is de hoofdverantwoordelijke trainer c.q.
cursusleider verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de schietbanen en bekleed
deze feitelijk de functie van de baancommissaris zoals aangegeven in artikel 7.4 e.v. van
het Huishoudelijk Reglement.
9. Alle instructies mbt veiligheid van de baancommissaris dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
10. Bij niet nakomen van artikelen van het Baan- en Wedstrijdreglement heeft de
baancommissaris, of daarmee gelijkgestelde volgens artikel A-7, de bevoegdheid de
betreffende perso(o)n(en) van de schietbaan te verwijderen overeenkomstig de bepalingen
in het Huishoudelijk en/of eventuele Tuchtreglement.
11. Door de baancommissaris, of daarmee gelijkgestelde, verwijderde perso(o)n(en)
heeft/hebben het recht bij het bestuur een klacht in te dienen tegen de uitspraak van de
baancommissaris. Het bestuur beoordeelt in deze of de baancommissaris terecht heeft
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gehandeld. Indien de baancommissaris deel uit maakt van het bestuur zal hij/zij in dit
geval zijn/haar bestuurstaken niet mogen uitoefenen (belangenverstrengeling!). De
resterende leden van het bestuur beoordelen dan in eerste instantie. Bij blijvend verschil
van mening staan de beroepsmogelijkheden zoals omschreven in het Huishoudelijk
Reglement de betrokken ter beschikking.
B
SCHUTTERS
12. Het is geen enkele schutter toegestaan om alleen op het terrein van de vereniging een pijl
op de boog te leggen en te schieten. Er dient tijdens het schieten minimaal één andere
volwassene aanwezig te zijn.
13. Voor minderjarige leden is het tevens niet toegestaan een pijl op de boog te leggen bij
afwezigheid van een meerderjarige schutter, of een daartoe door het Bestuur aangewezen
volwassene, op de baan zelf.
14. Het is niet-schutters niet toegestaan zich op het terrein van de vereniging op te houden
zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, de baancommissaris, trainer of
cursusleider.
15. Het is niet toegestaan
1. In of op de locatie te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen ruimte.
Bij overtreding van dit verbod dienen, door Handhavings instantie(s), opgelegde
boetes door de overtreder(s) worden betaald met vrijwaring van de vereniging. in
voorkomende gevallen zullen de boetes en daaruit voortvloeiend of samenhangend
kosten op de perso(o)n(en) worden verhaald.
2. Dranken en/of etenswaren te nuttigen in de schiethal. Uitgezonderd van het
verbod op het nuttigen van dranken en/of etenswaren zijn:
- Trainers en cursusleiders tijdens het geven van trainingen/cursussen
- Baanofficials die uit hoofde van hun functie op de schietbanen verblijven
zoals wedstrijdleider, scheidsrechter e.d.
16. Tijdens het schieten is het niet toegestaan bogen of andere uitrustingstukken voorbij de
schietlijn achter te laten.
17. Uitsluitend de schutters die aan de beurt zijn om hun pijlen te verschieten, baanofficials,
en trainers mogen zich op de schietlijn bevinden.
18. Het is niet toegestaan dat op de binnenbaan per baan meerdere schutters gelijktijdig
schieten.
19. Wachtende schutters dienen zich met hun materiaal achter de wachtlijn op te stellen. Nietschutters (kijkers) dienen zich op te houden op de door de baancommissaris aangewezen
plaatsen en zich te houden aan de instructies van de baancommissaris cq wedstrijdleider.
20. Tijdens het schieten dienen zowel schutters als niet-schutters zoveel mogelijk stilte te
betrachten.
21. Als een schutter zijn pijlen verschoten heeft zet deze zijn/haar boog rustig af en begeeft
zich achter de wachtlijn met zijn/haar materiaal, er op lettend de schutters op de
naastgelegen banen niet te hinderen.
22. Wachtende schutters die aan de beurt zijn om te schieten, begeven zich rustig naar hun
plaats aan de schietlijn, zodanig dat zij de schutters op de banen naast hen niet hinderen.
Heeft een schutter op een van de banen naast de aantredende nieuwe schutter een pij1
opgelegd en de boog op het doel gericht, dan dient de nieuw aantredende schutter met het
betreden van de schietlijn te wachten tot de pijl gelost is.
23. Het is niet toegestaan om materialen of voorwerpen boven de doelpakken te plaatsen
teneinde deze materialen of voorwerpen als doel te gebruiken.Uitzonderingen op deze
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regel zijn alleen toegestaan NA toestemming van het Bestuur.
24. Het is niet toegestaan moedwillig op baanaanduiding(en), versieringen en eventuele
reclame uitingen op de doelenwand te schieten. Bij overtreding kan de baancommissaris,
of daarmee gelijkgestelde, betreffende schutter de toegang tot de schietbanen voor korte
of langere tijd ontzeggen. De baancommissaris zal het bestuur zo snel mogelijk
informeren, bij voorkeur schriftelijk, van dit besluit.
C

BUITENBAAN

25. Het is toegestaan op de buitenbaan te schieten met materiaal van de vereniging op
afstanden van 30 m met toestemming van bestuur of trainer.
26. De buitenbaan kan met toestemming van het bestuur, buiten de reguliere openingstijden
gebruikt worden door leden van de vereniging met inachtname van het gestelde onder
Algemeen en Schutters van dit reglement.
27. Het is niet toegestaan om de buitenbaan te gebruiken bij zgn groepsintroducties etc.
Uitzonderingen op deze regel zijn alleen met toestemming van het bestuur mogelijk
28. Indien een schutter bemerkt dat zich binnen het schootsveld een levend wezen bevindt
dient hij zijn boog onmiddellijk af te zetten en onverwijld zowel zijn medeschutters als de
baancommissaris te waarschuwen.
29. Voor alle schutters van alle disciplines geldt dat het zoeken naar pijlen beperkt is tot
maximaal 2 minuten. Is/zijn de pijl(en) niet binnen deze tijd gevonden dan dient het
zoeken te worden gestaakt. Na het einde van het schieten kunnen de pijlen worden
gezocht. In onderling overleg kunnen de schutters hier vanaf wijken mits ALLE schutters
accoord gaan met de afwijkende zoekperiode
D

SIGNALERING

30. Op gewone schietavonden zullen, behoudens zeer drukke omstandigheden geen
signaleringen worden gegeven. Indien de omstandigheden dit vereisen zal gebruik
gemaakt worden van signalering dit ter beoordeling van de baancommissaris. Er zijn drie
verschillende manieren om aanwijzingen te geven, te weten mondeling, geluidssignalen
en door middel van licht- en geluidsignalen.
31. Bij wedstrijden kan de baanbeveiliging in werking gesteld en een vaste schuttersvolgorde
aangegeven met de letters A, B, C en D.
32. In geval er slechts gefloten wordt, hebben de fluitsignalen de volgende betekenis:
1. Tweemaal fluiten: De schutters aan de schietlijn mogen hun pijl op de boog
leggen, de boogarm mag nog niet geheven worden. De baan is op dat moment vrij
van hinder of gevaar opleverende obstakels..
2. Eenmaal fluiten na een kort interval: Er mag geschoten worden.
3. Tweemaal fluiten kort achter elkaar: De schutters aan de schietlijn wisselen met de
schutters aan de wachtlijn die op dat moment aan de beurt zijn. Er mag niet
geschoten worden.
4. Driemaal fluiten kort achter elkaar: Einde van de beurt van drie pijlen. Er mag niet
meer geschoten worden. De schutters begeven zich naar de doelen om de scores te
noteren en hun pijlen te halen.
5. Meerdere malen dringen achtereen fluiten: Er moet onmiddellijk met schieten
gestopt worden. Er is een gevaarlijke situatie op de baan ontstaan. Na opheffing
van de gevaarlijk situatie wordt het schieten vervolgd na een enkel kort
fluitsignaal.

BaanWedstrijdReglement2017-09 (Mirjam Cuppen).docx9

Blad 6 van 8

Handboogschutterij Hilversum
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2017
33. In geval de volledige baanbeveiliging in werking is:
1. Rood licht + twee geluidssignalen: De schutters die aan de beurt zijn begeven zich
naar de schietlijn. Pijlen mogen op de boog worden gelegd, de boogarm mag nog
niet geheven worden. Tijdsduur van dit interval is 10 seconden.
2. Groen licht + een geluidssignaal: Er mag geschoten worden.Tijdsduur van dit
interval is maximaal 120 seconden. Indien de schutters aan de schietlijn klaar zijn
met schieten wordt dit interval naar rato ingekort. Na 90 seconden springt het licht
op geel en hebben de schutters nog 30 seconden over om hun pijl(en) te schieten.
3. Geel licht: Er mag geschoten worden. De schutters bevinden zich in de laatste 30
seconden van hun schietbeurt.
4. Rood licht + twee geluidssignalen: De schutters aan de schietlijn verwisselen met
de schutters aan de wachtlijn die op dat moment aan de beurt zijn. Er mag niet
meer geschoten worden. Schutters, die niet meer aan de beurt zijn, dienen hun
materiaal achter de wachtlijn te plaatsen. Tijdsduur van dit interval is 10 seconden.
5. Rood licht + drie geluidsignalen: Einde van de schietbeurt. De schutters begeven
zich naar de doelen om de scores te noteren en hun pijlen te halen.
6. Rood licht + meerdere indringende geluidssignalen: De schutters dienen
onmiddellijk hun boog af te zetten. Er is een onveilige situatie op de baan
ontstaan. Na opheffing van de gevaarlijke situatie wordt het schieten hervat nadat
het licht weer op groen gegaan is en er een kort geluidssignaal gegeven is. De
schutters krijgen 50 seconden per nog te verschieten pijl om hun beurt af te maken
34. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een vastgestelde schuttersvolgorde, dient het
volgende door de schutters in acht te worden genomen:
1. Als er een baanindeling en schuttersvolgorde bepaalt is, houden de schutters zich
aan de hen toegewezen baan en lettervolgorde. Als niet te voren een volgorde
wordt vastgesteld, dienen de schutters zelf een baan en schuttersvolgorde te
kiezen, waaraan zij zich zullen houden. Hierbij dient het aantal schutters evenredig
over de banen verdeeld te zijn.
2. De roulatie van de schutters wordt op de binnen baan door middel van schermen
aangegegeven, op de buitenbaan op een nader te bepalen wijze.
35. De roulatie van de letters op de schermen geschiedt volgens de bepalingen van de
reglementen van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) en de reglementen van de W.A.
(World Archery).
E

TRAINING

36. Op de daartoe door het Bestuur aangewezen dagen en tijdstippen voor jeugdtraining
zijn de banen, zowel binnen als buiten, gereserveerd voor training van de jeugdleden.
Het is de volwassenen, behoudens toestemming van de verantwoordelijke
trainer/cursusleider, niet toegestaan gebruik te maken van de banen tijdens deze uren.
37. Schutters die op de speciale trainings- en cursusavonden van de baan gebruik wensen te
maken, dienen toestemming te vragen aan de verantwoordelijke trainer/cursusleider en
dienen, na verkregen toestemming, zich geheel aan te passen aan het tempo en het
verloop van de training c.q. cursus, zoals dit door de verantwoordelijke trainer c.q.
cursusleider wordt bepaald.
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F

SLOTBEPALINGEN.

38. Schutters dienen tijdens wedstrijden uitsluitend de uitrustingsstukken te gebruiken, die
in de reglementen van de NHB en de World Archery zijn toegestaan voor de
verschillende disciplines en handboogtypen. Uitgezonderd van deze regel zijn schutters
die een NHB en/of World Archery dispensatie hebben t.a.v. genoemde
uitrustingsstukken. In voorkomende gevallen kan het bestuur voor
verenigingswedstrijden dispensatie verlenen dan wel aangepaste regels voor betreffende
wedstrijd vaststellen.
39. Indien bij een verenigingswedstrijd een type doelschijf wordt gebruikt, dat voor een
bepaalde discipline in de reglementen van de NHB en de World Archery is
goedgekeurd, dan gelden voor die verenigingswedstrijd tevens de op de betreffende
discipline betrekking hebbende bepalingen in de reglementen van de NHB en de World
Archery voor de verschillende handboogtypen.
40. Tevens zijn op verenigingswedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden de
reglementen van toepassing zoals voor de betreffende wedstrijden specifiek zijn
opgesteld
41. In alle gevallen waarin dit baan- en wedstrijdreglement, dat van de Nederlandse
Handboogbond en dat van de World Archery niet voorziet, is de uitspraak het bestuur
bindend. Bij blijvend verschil van mening staan de beroepsmogelijkheden zoals
omschreven in het Huishoudelijk Reglement de betrokken ter beschikking.
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