
Dit is een kopie van de email van Susan van 4/9/19 

 

Let op: Individuele schutters zijn 2 keer ingedeeld wanneer ze ook in een team schieten. Geen zorgen, 

je hoeft je niet op te splitsen, maar je komt wel op meerdere lijsten voor.  

 

De 3 documenten en bij elk document wat kanttekeningen.  

"Overzicht klasse indeling individueel": Hier staat in welke mensen er in jouw klasse zitten. Let op, 

op sommige punten kan dit afwijken van de website van de NHB. Deels komt dit doordat bij mij alle 

schutters zijn ingedeeld zijn op de score die doorgegeven is door de wedstrijdsecretaris. De NHB 

scores en klasse indeling is lijdend. Op de site van de NHB staan nieuwe schutters altijd als "klasse 

onbekend" totdat er 3 wedstrijden geschoten zijn (in ons geval 4). Na het schieten van 3 wedstrijden 

worden de klasses op de website van de NHB opnieuw ingedeeld naar de op dat moment geschoten 

score, ik wil dus voorstellen dat jullie je daar pas druk om gaan maken rond ronde 4. 

 

Mocht je denken dat er iets niet klopt, let me know!  

 

"Overzicht team indeling": Hierin kunnen jullie zien welke teams in welke klasse zitten, en wie tegen 

wie moet schieten. Vooralsnog is dit dezelfde indeling als de indeling op de NHB site. Mocht dit weer 

scheef lopen, dan verander ik dit weer in dezelfde methode als vorig jaar en dan verdwijnt het "wie 

tegen wie" deel van de NHB site en ga ik de scores zelf weer invullen. De PDF die ik nu stuur is 

leidend wat betreft welk team er tegen welk team moet schieten.  

 

"Overzicht per vereniging": Hier kun je makkelijk zien wie van jouw vereniging waar en wanneer 

schiet.  

 

Check even of je op de lijst staat en of je met de juiste boog en in de juiste klasse bent ingeschreven! 

 

Ronde 7 

De laatste wedstrijddag is op zondag 15 december in Almere. De tijden voor deze wedstrijden maak 

ik zo snel mogelijk bekend maar op zijn vroegst in november, het heeft dus geen zin om hier eerder 

naar te vragen. Door het grote aantal schutters (191!! Leuk!!) wordt het indelen van de laatste dag 

wel steeds lastiger. Het wordt wederom een hele lange dag. Houdt hier rekening mee in je eigen 

planning. Het kan zijn dat je pas om 17u moet schieten. Tevens is het mogelijk dat je niet met je vaste 

schietmaatje mee kunt rijden omdat die bijvoorbeeld al om 9u moet schieten. Meld je tijdig aan voor 

het voorschieten zodat we hier met de indeling van ronde 7 ook rekening mee kunnen houden.  

 

  

https://wedstrijd.hbsa.nl/documenten/Overzicht%20individueel%2020190911.pdf
https://wedstrijd.hbsa.nl/documenten/Overzicht%20teams%2020190911.pdf
https://wedstrijd.hbsa.nl/documenten/Overzicht%20per%20vereniging%2020190911.pdf


huishoudelijke mededelingen 

 

Wees altijd minimaal een half uur van te voren aanwezig op de wedstrijdlocatie en zorg dat je dan 

ook aangemeld bent.  

Zorg dat je op de juiste locatie staat, het overzicht is duidelijk genoeg, dus als je het niet snapt, laat 

het mij a.u.b. weten of vraag een van je medeschutters die het wel snapt. Het kan zo zijn dat als je op 

de verkeerde locatie of op het verkeerde tijdstip komt, dat je niet kunt schieten!  

Er zijn een aantal schutters die op DT willen schieten. Let op: Het is aan de vereniging waar je die dag 

schiet om te bepalen of het ook mogelijk is om op DT te schieten. Het is dus geen voldongen feit!  

Controleer dit nog in de week voor de ronde bij de bezoekende vereniging. 

Voor het voorschieten zijn er dit jaar verschillende tijdstippen. Let dus even goed op hoe laat er 

begonnen wordt. Bij Amersfoort en Almere is het voorschieten om 14.00 uur, bij Hilversum om 10.00 

uur.  

- Voorschieten ronde 1-2:    28 september 2019  om 10u in Hilversum    

- Voorschieten ronde 3-4:    26 oktober 2019        om 14u in Almere      

- Voorschieten ronde 5-6:    16 november 2019    om 14u in Almere 

- Voorschieten ronde 7:       7 december 2019       om 14u in Amersfoort 

De laatste wedstrijddag is op zondag 15 december in Almere. De tijden voor deze wedstrijden maak 

ik zo snel mogelijk bekend maar op zijn vroegst in november, het heeft dus geen zin om hier eerder 

naar te vragen.  

Weet je nu al dat je voor wilt schieten? Geef het door!!  

De uitslagen zijn te vinden op uitslagen.handboogsport.nl 

Ik ben een mens en gelukkig geen robot. De verenigingen sturen mij de scores op en daarna moet ik 

ze van 184 mensen en 24 teams gaan verwerken. Dit duurt even. Ik probeer alles binnen een week 

op de website te verwerken, maar het kan ook wel eens iets langer duren.  

 

Verder wens ik jullie allemaal een hele leuke competitie!  

 

Groetjes,  

Susan, 

Competitieleider Regio 102 

 

 

Aanpassingen, verzoeken tot voor- en naschieten, opmerkingen enz. gaan via 

→ ws@hbsa.nl  

het is niet de bedoeling om Susan direct te benaderen 

http://uitslagen.handboogsport.nl/
mailto:ws@hbsa.nl?subject=Ik%20heb%20een%20opmerking/verzoek%20mbt%20de%20Regio%20Competitie

