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Nodigen jullie van harte uit voor het jaarlijkse 
 

Appeltjestoernooi 
 
 
 
Informatie 
Datum: Zondag 19 maart 2017 
Aanvangstijd: Inschrijven teams start om 9:30 uur, gevolgd door inschieten 
Plaats: Sporthal Ruitershorn, Helder Camaraweg 1, 9649AT Muntendam 
Inschrijfgeld: € 7,50 per team (blazoenen worden na betaling overhandigd) 
Afstand: 15 meter 

 
Belangrijk 
 Het maximum aantal teams dat kan deelnemen is 28. Meld je dus op tijd aan. 
 Een team bestaat uit 3 NNHF schutters, deze mogen van verschillende 

verenigingen lid zijn, maar moeten NNHF lid zijn. 
 Een team kan uit schutters van verschillende disciplines bestaan (Compound, 

Recurve, Barebow, Barebow Hout en Traditioneel) of verschillende 
leeftijdscategorieën. Er zijn aangepaste Appelblazoenen per type boog. 

 Puntenverdeling: winnaar 2, gelijkspel 1, verlies 0 punten. 
 Aan drie teams zal een Appeltje uitgereikt worden. Welke teams hiervoor in 

aanmerking komen blijft nog een verrassing. Voorgaande jaren waren die voor 
de teams met de meeste punten….maar dit jaar wordt dat anders! 

 Sportschoenen zijn verplicht. 
 Er is een kantine waar je van alles kunt krijgen. Vul bij de inschrijving wel even 

een bestelbriefje in zodat je bestelling in de pauze op tijd voor je klaar staat. 
 Teams die te laat bij de baan zijn, verliezen de ronde. 
 Bij materiaalpech of blessures van schutters kan er geen vervanger worden 

ingezet. Het team kan dan maximaal het aantal treffers scoren van de aanwezige 
teamleden (bij twee schutters, dus maximaal 6 treffers).  

 
De uiterste inschrijfdatum is: 12 maart 2017 . Gebruik voor de inschrijving het 
bijgevoegde inschrijfformulier en vul deze volledig in. Niet volledig ingevulde 
aanmeldingsformulieren worden NIET in behandeling genomen. Alle gevraagde 
gegevens van de schutters moeten worden ingevuld. 
 

De inschrijvingen kunnen per e-mail worden gestuurd naar secretaris@nnhf.nl 
Na aanmelding ontvangt u een inschrijfbevestiging. 
 
Het 20e appeltjestoernooi van de NNHF wordt georganiseerd door het bestuur van de 
NNHF in samenwerking met True Flight. 
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