
DINANT 
België 

Zaterdag 12 mei 2018 
Esplanade Prinses Elisabeth van België 

Kruisboogschieten 

 
op schietschijven 

20 meter—6 meter—Cumulatief 
Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag 

van de kruisboogschutters van Notre-Dame van  Dinant 

Contact  :  arba.dinant@outlook.be  (E-mailadres) 

Animaties in de hele stad  

ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de verbroedering van Dinant—Dinan 



Zaterdag 12 mei 2018 
 

Kruisboogschieten 
 
 

Schieten vanaf 20 meter 
Schieten vanaf 6 meter 

Gecombineerde schoten 
Cumulatieve punten 20 m + 6 m 

 

(kruisboog beschikbaar ter plaatse)  
 

Dinant 
Esplanade Prinses Elisabeth van België 

 
Programma : 

 
  8:30  Ontvangst en begin van de inschrijvingen 
  9:00  Start van de wedstrijd 
13:30  Einde van inschrijvingen 
14:15  Einde van de wedstrijd 
14:30  Parade door de straten van de stad 
18:00  Prijsuitreikingen 

Contact : arba.dinant@outlook.be   (E-mailadres) 



 

Rue E. Dupont, 19  -  5500 Dinant Asbl fondée le 08 septembre 1998 N° entreprise : BE0464.678..696 
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Compagnie des Arbalétriers  

de Notre-Dame de Dinant 

A.s.b.l. 

Dinant, le 04 januari 2018 

 

Mevrouw, Meneer, 

Beste collega’s kruisboogschutters, 

 

 Onze genootschap viert in 2018 zijn twintigjarig bestaan. 

 

 Vanwege deze gelegenheid zullen we op zaterdag 12 mei 2018 een internationale schietpartij op 6 
en 20 m afstand organiseren. 

 

 Hierbij hebben wij de grote eer om de leden van uw vereniging uit te nodigen om deel te nemen 
aan deze kruisboog schietwedstrijd. 

 

 Bijgaand vindt u het deelnameformulier waarbij we u vragen om deze zo snel mogelijk naar ons  
terug te sturen.  

 

 Deze dag, zaterdag 12 mei, zal een feestelijke dag zijn en overal in Dinant gevierd worden. 

 N.a.v. onze uitnodiging hebben een 30-tal folkloristiche verenigingen van onze stad zich aangemeld 
om deze dag vol tradities en folklore te organiseren. 

 

 Naast uw deelname aan de wedstrijd in de ochtend, zou uw vereniging ons de grootste eer 
bewijzen door deel te nemen aan het grote defilé dat in de middag door de straten van de stad zal lopen. 

 

  Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten, beste mede-kruisboogschutters, onze meest broederlijke groet. 

 

 

 

 

 

 

 

            Jean-Olivier Meyfroidt, 

            Secretaris, 

            Mobiel : 00.32/476.22.47.85 



 

 

Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant 

1. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 12 mei 2018, in de openlucht, Esplanade Prinses Elisabeth van     
België in Dinant. 

 

2.  Er word geschoten op officiële Nukb/Unab schietschijven. 

 

3. De serie schoten worden op de volgende manier georganiseerd : 2 oefenschoten + 6 classificatie schoten. 

 

4. De vergoeding per schot is als volgt : 

  A) voor één enkele afstand (6 of 20 m) :     1 €; 

  B) voor beide afstanden en een gecombineerd klassement : 2 €. 

 

5. De demonstratie kruisbogen voor de 6 en 20 meter afstanden worden gratis ter beschikking gesteld aan 
 de deelnemers die dat wensen. 

 

6.  De 36 prijzen worden toegekend aan een enkele schietronde op de volgende manier : 

  A) Klassement per afstand : 12 prijzen voor de 6 m wedstrijd en 12 prijzen voor de 20 m wedstrijd 

   Individueel klassement (over 60 pnt) 

    Dames 

    Heren 

    Jongeren (- de 21 jaar) 

   Inter-team klassement (over 240 pnt) 

 

  B)  Gecombineerd klassement (totaal van de pnt van de 6m wedstrid + de pnt van de 20m   
        wedstrijd) :  12 priijzen 

   Individueel klassement (over 120 pnt) 

    Dames 

    Heren 

    Jongeren (- de 21 jaar) 

   Inter-team klassement (over 480 pnt) 

 

 In geval van gelijk spel in een van de klassementen, wordt een shoot-off georganiseerd om « het beste 
 schot » te bepalen. 

 

7.  De inschrijvingen van de wedstrijd starten om  8 uur 30 en eindigen om 13 uur 30. 

 

8.  De prijsuitreiking vindt plaats om 18 uur. 

 

9.  Het organiseren de comité, asbl. Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant, is de enige die 
 bevoegd is om geschillen over een clausule opgenomen of niet opgenomen in deze verordening te        
 regelen. 

 Zijn beslissingen zijn zonder hoger beroep.  

 

Internationale kruisboog schietwedstrijd                                                                                     

over de afstanden 6 en 20 meter 
 

Zaterdag 12 mei 2018 
 

REGLEMENTEN KRUISBOOG 



 

 

Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant 

Internationale kruisboog schietwedstrijd                                                                                     

over de afstanden 6 en 20 meter 
 

Zaterdag 12 mei 2018 
 

DEELNAME FORMULIER 

 

NAAM VAN DE GILDE OF GENOOTSCHAP 

 

 

CONTACT PERSOON 

NAAM : 

TELEFOONNUMMER : 

E-MAIL : 

 

 

 

 

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD 

 

JA   /   NEE 

 

GESCHAT AANTAL DEELNEMERS 

 

 

DEELNAME VAN DE VAANDEL AAN HET DEFILE 

 

JA   /   NEE 


