
Open Nationale Kruisboog wedstrijden 
 
 

Uitnodiging Open Kruisboog wedstrijd 2023. 
Aan: Alle kruisboog verenigingen en kruisboogschutters 10 meter traditioneel. 

 
Beste schutters, 
 
Over enkele weken staat de 2e Open Kruisboog wedstrijd 2022/2023 op de agenda. 
 
Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan deze wedstrijd die op 
10 en 11 Maart 2023 wordt georganiseerd door de kruisboogschutters van het: 
 
St. Dionysiusgilde te Heijen 
in D’n Toomp 
Lijsterbesstraat 10,  
6598 AW Heijen 
 
Inschrijving: Vrijdag   10 Maart van 19.30 tot 20.30 uur.  

 zaterdag 11 Maart van 13.30 tot 15.30 uur  
 
De inschrijfgelden zijn, ondanks dat alles aanzienlijk duurder geworden is, gelijk aan de voor-
gaande wedstrijden. Senioren betalen € 4,50 voor de 1e discipline en € 2,25 voor de 2e discipli-
ne (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 deelnemers aan de discipline “10m traditioneel” worden in 6 klassen ingedeeld.(Ere, A, B, C, 
D en instap). Per klasse worden, bij voldoende deelname, prijzen ter beschikking gesteld in de 
vorm van levensmiddelenpakketten. 
 
De deelnemers aan de discipline “Opgelegd” worden in 4 klassen ingedeeld.(Ere, A, B en in-
stap). Per klasse worden, bij voldoende deelname, prijzen ter beschikking gesteld.  
 
De deelnemers aan de discipline “Zonder diopter” worden in 1 klasse ingedeeld de. Bij vol-
doende deelname worden er prijzen ter beschikking gesteld.  
 
De prijzen van deze wedstrijd worden op de volgende wedstrijd die in het 2de weekend 
van november wordt gehouden uitgereikt. 
 
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 in het nieuwe seizoen 2022/2023 hopen we weer veel schutters op de wedstrijden te ont-
moeten en wensen we jullie plezier en ontspanning tijdens de wedstrijden. 
 
Hoogachtend, 
Open Nationale Kruisboog wedstrijden  


