
Uitnodiging 
 

 

WAT:   Indoorronde en Flintronde. 

WANNEER:  Zaterdag 25 februari 2017 & Zondag 26 februari 2017. 

WAAR:  Sporthal ‘de Zwet’                                                                                                                                                                   

de Klencke 32                                                                                                                                                     

9472 RN Zuidlaren 

 

 

 

 

 

KOSTEN:   €25 per persoon 

INSCHRIJVEN:  www.dutchopenifaa.nl/indoorinsschrijven 

AANVANG:   10:00 uur 

KANTINE:   Open vanaf 9:00 uur en van alle gemakken voorzien 

WIE:  Organisatie is in handen van het organisatieteam The Dutch 

Open IFAA Tournaments / Handboogvereniging de Vrijheid 

 

 

 

INFORMATIE:  www.dutchopenifaa.nl                                                                                 

contact@dutchopenifaa.nl                                                                                                    

GSM: 06-46437646 

REGLEMENTEN:  www.dutchopenifaa.nl/indoorreglementen                                                                                     

Maar zijn ook meegestuurd in de mail met de uitnodiging. 

 

 



 

IFAA flintronde 
 
 
De flintronde middels IFAA is anders dan  
de bekende indoorwedstrijden. Daarom  
beknopt een uitleg over de flint. 
 
 
 
In tegenstelling tot een “gewone” indoor  
schiet je per beurt vier pijlen waarbij per  
beurt de afstand verandert en je op kleinere  

blazoenen schiet. Een flint bestaat uit twee  
series van 7 keer vier pijlen en wordt geschoten  
van 6 verschillende schietlijnen. 
 
 
 
                 Afbeelding A                 Alle schutters starten op 25   
                                            yards op een 35 cm blazoen.                              

                                                                             (Afbeelding A) Na het pijlen halen gaan   
                                            de schutters naar de tweede   
                                            schietlijn op 20 feet welke  
                                            geschoten wordt op een 20 cm  
                                            blazoen in kookplaatvorm.             
                                            (Afbeelding B) De schietvolgorde op de   
                                            20 cm is linksboven,   
                                            rechtsboven, linksonder,  
                                            rechtsonder. (Afbeelding C) Hierna zal   
                                            vanaf de derde schietlijn op  



30 yards geschoten worden op een                 Afbeelding B 

35 cm blazoen, de vierde vanaf 15  
yards op een 20 blazoen, de vijfde  
vanaf 20 yards op een 35 cm blazoen  
en de zesde vanaf 10 yards op een  
20 cm blazoen. De laatste schietbeurt  
is een walk up  van 30, 25, 20 en 15  
yards. 
                                                               
 
 
                     Afbeelding C 
 
 

                                          Bij elke schietlijn zal het nummer  
                                          van de baan staan, de afstand en  
                                          op welk blazoen en welk nummer  
                                              van de schietlijn je moet schieten.  
 
 
 
 
 

Per schietlijn zie je dan als schutter op baan 1: 
Baan    Afstand           Maat blazoen          Nummer schietlijn 
 
1   25 yards   35 cm blazoen   lijn 1  
                                               lijn 7.2 
1    20 feet      20 cm blazoen  lijn 2 
1    30 yards    35 cm blazoen   lijn 3 
          lijn 7.1 
1   15 yards   20 cm blazoen   lijn 4 
          lijn 7.4 
1   20 yards   35 cm blazoen   lijn 5 
          lijn 7.3 
1   10 yards   20 cm blazoen   lijn 6 
 
Voor het schieten van vier pijlen staat 3 minuten en tussen 
twee series is een pauze van 15 minuten. 
 



 

 

 

 

 

 

IFAA indoorronde 
 

Het schieten van een indoor volgens het IFAA reglement is lijkt hetzelfde 

als wat men over het algemeen gewend is te schieten. Het is binnen, het 

heeft één vaste schietlijn, op één afstand en de doelpakken staan op 

dezelfde lijn. Maar toch zijn er een aantal verschillen, lees hieronder 

welke. 

 

 

De regels voor een IFAA indoor zijn iets anders dan de regels bij de World 

Archery te weten: 

 De te schieten afstand bedraagt 20 yards wat neerkomt 18.288 

meter. 

 Er zijn 6 schietbeurten van 5 pijlen per heul. 

 Er wordt geschoten op de blauwe 40 cm blazoenen en de compound 

op een vijfspot. 

 Scores zijn 1, 2, 3, 4, 5, X=5 en voor de vijfspot 4, 5, X=5. 

(afbeeldingen staan hieronder) 

 Recurveschutters mogen ervoor kiezen om op een vijfspot te 

schieten, maar deze keuze moet bij aanmelding aangegeven worden 

i.v.m. het aanschaffen van de blazoenen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

BLAZOENEN 
De blazoenen die bij  de indoor 20 yards gebruikt zullen worden zijn voor 

de  compound de blauwe 5 spot. 

Recurve mag kiezen of ze op een blauwe 40 cm of op een 5 spot schieten, 

dit moet bij inschrijving aangegeven worden ivm het bestellen van de 

blazoenen. 

De overige boogklassen schieten op een blauw 40 cm blazoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The targetfaces used for the indoor 20 yards will be a 5 spot for the 

compound archers. 

Recurve can choose to shoot the regular 40 cm face or a 5 spot, please let 

us know if you want a 5 spot when you register so we can order the right 

amount of targets. 

all other archers will shoot the 50 cm targets. 


