
Open Nationale Kruisboog wedstrijden 
Onderwerp: Uitnodiging 1e Open Nationale kruisboogwedstrijd 2019 – 2020 
Aan: Alle kruisboog verenigingen en kruisboogschutters 10 meter traditioneel. 

   
 
Beste schutters, 
 
Binnenkort start het 17e seizoen van de Open Kruisboog wedstrijden 10 meter traditioneel met 
de 1e Open wedstrijd 2019 – 2020 in Bemmel. 
Tijdens de voorgaande 16 seizoenen hebben veel schutters met plezier aan de wedstrijden 
meegedaan. Het opgelegd schieten is in die jaren uitgegroeid tot een volwaardige discipline met 
schutters ingedeeld in 4 klassen plus korpsen. Het aantal deelnemende schutters opgelegd zie 
je elke wedstrijd groter worden. 
 
Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan de 1e wedstrijd die op  9 en 10 november 
2019 wordt georganiseerd door de kruisboogschutters van 
 
S.V. Op de Korrel. 
 
Locatie: Verenigingsgebouw S.V. Op de Korrel, 

Sportlaan 1e, 
6681 CK Bemmel 
 

Inschrijving: zaterdag 9 november van 14.00 tot 16.30 uur 
 zondag   10 november van 11.00 tot 14.00 uur.  

 
De inschrijfgelden zijn, ondanks dat alles duurder wordt, gelijk aan de voorgaande  jaren. Senio-
ren betalen € 4,50 voor de 1e discipline en € 2,25 voor de 2e discipline (b.v. zonder diopter of 
opgelegd). Als een schutter deelneemt aan 3 disciplines dan is de 3e discipline geheel 
gratis. Voor jeugdschutters is het inschrijfgeld slechts € 2,25 voor de 1e discipline en 1,25 voor 
de 2e discipline. Ook voor de jeugd is de deelname aan de 3e discipline gratis. 
De gebruikelijke lekkernij bij de inschrijving zal ook nu niet ontbreken. 
 
Voor de korpsen (3 schutters) worden ook nu weer, bij voldoende deelname, per klasse bekers 
beschikbaar gesteld en voor de persoonlijke schutters medailles. 
 
De deelnemers aan de discipline “Opgelegd” worden in 4 klassen ingedeeld.(Ere, A, B en in-
stap). Per klasse worden, bij voldoende deelname, 3 prijzen ter beschikking gesteld. Ook voor 
de korpsen “Opgelegd” en “Zonder diopter” zijn, mits voldoende deelname, bekers te verdienen. 
 
Aan het einde van iedere wedstrijd worden drie namen van deelnemers uitgeloot die de volgen-
de wedstrijd gratis mogen deelnemen.` 
 
Uit de deelnemers aan het Open N.K.2018 – 2019 zijn de volgende schutters geloot voor gratis 
deelname aan de 1e  Open 2019- 2020 in Bemmel 
 
1 Jean Waelbers Derby Schutters Bocholt Discipline: Opgelegd 
2 Ghislain Dolmans Derby Schutters Bocholt Discipline: Opgelegd 
3 Ingrid Verstraaten H. Bloedsgilde Boxmeer Discipline: Diopter 
 
Alle kruisboogschutters 10 meter traditioneel worden uitgenodigd om aan deze Open wedstrijd 
deel te nemen. Voor deelname aan deze wedstrijden is het niet noodzakelijk dat de verenigin-
gen en hun leden aangesloten zijn bij een Landelijke of Provinciale bond zoals de N.K.B., 
L.K.B., G.K.B. of B.K.B. Ook maakt het niet uit welke nationaliteit men heeft. 
 



Open Nationale Kruisboog wedstrijden 
 
 
 
Op 8 en 9 februari 2020 is de 2e Open Nationale Kruisboogwedstrijd in Heijen 
Op 14 en 15 maart 2020 volgt het Open Nederlands Kampioenschap in Zeeland. 
De uitnodigingen voor deze wedstrijden worden een maand voor aanvang verstuurd.  
Noteer deze data alvast in uw agenda.  
 
Ook op de Open wedstrijden 2019 - 2020 hopen we weer veel schutters te ontmoeten en wen-
sen we jullie veel plezier en ontspanning tijdens de wedstrijden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Open Nationale Kruisboog wedstrijden. 
 
 
Namens deze, 
 
 
Jo Kremers 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


