
 

 

 

Uitnodiging 

Cloutverschieting zondag 19 Februari 2017 te Coevorden 

 
Goedendag collega schutters, 

Graag nodigen wij u uit voor onze eerste cloutverschieting wedstrijd in Coevorden 

Waar:  Handboogvereniging De Veerkracht  
  Euregioweg 3 

7742 PV Coevorden 
 

Wie:   voor iedereen zonder vizier en stabilisator. Geen Compound 

Wanneer: zondag 19 Februari 2017 

Start:   we starten om 11.00 uur, pand is open vanaf 10.00 uur 
Vanaf 10.00 uur inschrijven en betalen  

Kosten: €7,50 per persoon incl. aandenken  
jeugd tot en met 13 jaar betaald €5,- contant betalen 
 

Regels: wij schieten 2 x 6x6 pijlen. Dus mensen neem voldoende pijlen mee! Liefst 

gemarkeerd met initialen dat vergemakkelijkt het puntentellen. 

Uiterlijke opgave 12 februari 

Aanmelden: via inschrijf formulier of onze website, volledig ingevuld vóór 
12 februari 2017 sturen naar cloutverschieting@de-veerkracht.nl 
 
Niet op tijd of niet volledig ingevulde aanmeldingen worden niet toegelaten. 

 
 

Op een succesvolle, maar bovenal gezellige wedstrijd! 

Namens alle schutters van H.B.V. De Veerkracht 

Het Bestuur. 

mailto:cloutverschieting@de-veerkracht.nl


Regels cloutschieten bij H.B.V. de Veerkracht 
 
Cloutschieten houdt in dat er in een weiland een meet is (een lint waarachter de schutter staat) en 
50, 95, 125 of 165 meter verder (afhankelijk van leeftijd en discipline) een paaltje met een vlag in de 
grond staat. 
Er worden in totaal 72 pijlen (6x6 in de ochtend en na de lunch nogmaals 6x6) naar de vlag geschoten 
met als doel alle pijlen zo dicht mogelijk bij de vlag te krijgen.  
Dit lukt niet met de normale schiethouding... Er wordt in de lucht geschoten, ongeveer onder een 
hoek van 45 graden. 
 
Puntentelling 
 
De puntentelling werkt als volgt: er is een lint aan de paal gemaakt met daarop vlakken van 0 tot 1,5 
meter, 1,5 tot 3 meter, 3 tot 4,5 meter, 4,5 tot 6 meter en 6 tot 7,5 meter. 
Pijl binnen een straal van 1,5 meter van de vlag betekent 5 punten, binnen 1,5 tot 3 meter betekent 4 
punten, etc. Buiten de straal van 7,5 meter: geen punten. 
In feite een soort blazoen met 5 ringen. In totaal kun je 72 x 5 punten halen: 360 punten. 
 
Bogen 
Alle typen bogen zijn welkom met uitzondering van vizier en stabilisatie en compound bogen 
 
Pijlen: 
Hout, bamboe en aluminium 
 


