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Het document is in de mannelijke persoonsvorm geschreven. Overal waar dit voorkomt dient dan ook de 
vrouwelijke persoonsvorm gelezen te worden. 
 

DE AGILAZ LADDERCOMPETITIE 2018  

 
De laddercompetitie is een voortdurende competitie tijdens het indoorseizoen EN outdoorseizoen.  
Het begrip van de ladder wordt gebruikt om de competitie regels te verduidelijken. Beschouw een meerdelige 
ladder met N-aantal sporten, waar N staat voor het aantal schutters die aan de competitie deelnemen.  
 
Deelname aan de competitie is geheel vrijblijvend. Maar we hopen natuurlijk dat alle leden zich inschrijven aan 
deze competitie. PAS OP. Als je je voor deelname hebt aangemeld dan verplicht je je wel om je te houden aan 
de spelregels.  
Eenmaal per maand mag er officieel’ geschoten worden en deze de score is geldend als de resultaten de 
deelnemers een positie gegeven op de ladder. Het kan dus voorkomen dat meerdere deelnemers op dezelfde 
sport (hoogte) op de ladder staan.   
 
Bij elke ronde kunnen de schutters gepromoveerd of gedegradeerd worden naar een hogere dan wel lagere 
sport op de ladder. Je kan de scores dus beschouwen als een indicatie voor de schiettechniek van de 
deelnemer(s). Vooral als dit langere tijd bijgehouden wordt is al of niet een verbetering waar te nemen  
blijkens een standvastige en hogere score. Daarnaast wordt hiermee een wedstrijd element geïntroduceerd 
waarbij de deelnemers zonder de wedstrijdstress met elkaar kunnen wedijveren naar een hogere plaats 
respectievelijk de beste schutter aan het eind van het competitiejaar. 
 
Rangschikking. 
Alle deelnemers worden in een Excel bestand opgenomen. Dit bestand wordt op de 
website gezet, zodat iedereen kan zien en volgen wat zijn prestaties zijn en welke 
positie hij/zij op de ladder staat. 
 
Zoals gezegd komen je prestaties in overeenstemming met de hoogte van de score 
 dus laag onderaan en hoog daar boven op de ladder. 
Bijvoorbeeld Pieter heeft een scoregemiddelde van 200 en Johannes en Karel 
respectievelijk 250 en 230. Dan is de weergave als volgt 
 

Stand na x ronden  

(maandgemiddelde van 3 x 10 pijlen) 

1 Johannes Pijl 250  

2 Karel Blazoentje 230  

3 Pieter van de Ronde 200  

4 etc.   

5 etc.   

 
                                                                                                                                            
Boogtypes.                                                                                                                       
Bron afbeelding zie voetnoot
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We maken in de competitie onderscheid in de volgende 4 boogtypes. 
 
Hout (officiële naam: Instinctief): Het hoofdbestanddeel van de boog is hout. Peeswandelen
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 of 

gezichtwandelen is niet toegestaan. De pees moet vastgehouden worden met 1 vinger boven de nok en 2 er 
onder of met 3 vingers onder de nok. De boog mag uitgerust zijn met een niet-instelbare pijlsteun. Vizieren, 
stabilisatoren, verende drukstiften en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 
 
Barebow: de boog die in deze categorie wordt gebruikt is over het algemeen een deelbare boog, hoewel 
andere uitvoeringen(geen compound zijnde) worden toegelaten. Toevoeging van gewichten (geen stabilisatie!!) 
aan het middenstuk zijn toegestaan, evenals het gebruik van een verende drukstift en carbonpijlen. 
Peeswandelen is toegestaan. Klikkers, vizieren en stabilisatoren zijn niet toegestaan.  
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 Meerdere verenigingen houden een laddercompetitie voor het clubkampioenschap. Om het begrip en de bedoeling duidelijk in beeld te 

brengen heeft de tennisvereniging in Strandvliet deze afbeelding gebruikt. Ik (Kees) ben zo vrij deze afbeelding ook voor ons te gebruiken. 
2
 Peeswandelen, gezicht-wandelen is en systeem waarbij de peesvingers respectievelijk de peeshand over de pees/het gezicht wordend 

bewogen om de afstand in te stellen (vergelijk dit met de beweging van het vizier naar boven en naar beneden om het vizier in  te stellen op 
de afstand)  



Recurve: In de recurve categorie wordt geschoten met een deelbaar recurveboog. Vizieren, stabilisatoren, 
klikkers, verende drukstiften en het gebruik van carbonpijlen is toegestaan. Het is niet toegestaan om een vizier 
te gebruiken dat het doel vergroot. Geen enkele constructie waarmee het trekgewicht bij volle treklengte 
verlaagt kan worden is toegestaan. 
 
Compound: Deze categorie is simpel gezegd, een boog met een losser
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 van het trekgewicht bij volle 

treklengte. Vizieren, stabilisatoren en ontspanners zijn allemaal toegestaan. Elke boog die niet te plaatsen is in 
één van de andere categorieën zullen automatisch meedingen in de compound categorie. 
 
NB: Mocht een deelnemer met meerdere bogen aan de competitie me willen doen dan dient hij/zij op het 
scoreformulier aan te geven met welke boog hij/zij heeft geschoten 
 
Als jouw boog niet te plaatsen is bij hout/instinctief, barebow of recurve dan val je onder de compound 
categorie. Het bestuur heeft bij een meningsverschil over het type boog, waarmee je aan de competitie 
deelneemt/wilt deelnemen het laatste en definitieve woord. Voor meer informatie, kijk op de website van World 
Archery: https://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2017-04-01/EN-Book4pdf (hoofdstuk 22). Deze 
informatie is ook voor het bestuur doorslaggevend. 
 
Opzet. 
Om zo goed mogelijk harmonie aan te brengen in de scores van de categorieën, 
hanteren we het volgende scoresysteem. 
-   Iedereen schiet op zelfde afstand  16/18 meter; 
- De hout/instinctief en barebow schutters schieten op en 60 cm blazoen en de  
  recurve en compound op een 40 cm blazoen (Dutch target zie afbeelding rechts). 
 
VERDER. 
De scorenotering voor de compound is – om enige harmonie te verkrijgen in de onderlinge scores - enigszins 
aangepast. Als de compoundschutter een centrum-10 schiet (X), dan krijgt hij 10 punten. MAAR vervolgens 
worden voor de ringen de volgende noteringen gerekend: de buitenring 10  9 punten, de 9 ring  8, 
enzovoort. De scorenotering voor recurveschutter is dezelfde als bij de normale wedstrijden. 
De barebowschutter krijgt aanvullend +2 punten toegekend bovenop de score van de recurveschutter met dien 
verstande dat de score nooit hoger kan zijn dan 10. De hout-/instinctiefschutters kijken alleen naar de kleuren. 
Voor geel wordt een 10 gerekend, voor rood een 9, enzovoort. Met andere woorden: als de barebowschutter 
een 8-ring raakt dan noteert hij daarvoor 10 punten (8 + 2), idem bij de 7-ring noteert hij een 9 (7 + 2). De 
houtschutter noteert als hij de rode ringen raakt daarvoor 9 punten en bij de blauwe ringen 8 punten.  
Op deze manier wordt – voor alle disciplines - de puntentelling enigszins in harmonie gebracht.  
 
Voor iedereen geldt:  
Treffers BUITEN de hierna aangegeven ringen gelden als een misser en leveren 0 punten op. 
Voor de compound schutters is dit de 7-ring, voor de recurve schutters is dit de 4-ring en voor de hout/instinctief 
is dit de 1-ring. 

Score Compound Recurve Barebow Instinctief 

X 10 10 10 10 

10 9 10 10 10 

9 8 9 10 10 

8 8 8 10 9 

7 7 7 9 9 

6 0 6 8 8 

5 0 5 7 8 

4 0 4 6 7 

3 0 0 5 7 

2 0 0 4 6 

1 0 0 3 6 

M 0 0 0 0 

                                                      X = tien punten, M = 0 punten.  

          Op het scoreformulier worden X en M gebruikt om de centrum-10 en de misser aan te geven. 
 
Voor het noteren van de scores zijn scorebriefjes beschikbaar (zie Agilaz-kast).  
Geef dan wel goed aan de datum en het type boog waarmee je hebt geschoten. 
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 Vergelijk losser met de trekker van een geweer. Overhalen van de trekker betekent het lossen van het schot (de kogel), in dit geval de pijl. 

https://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2017-04-01/EN-Book4pdf


Rangschikking. 

 De competitie start in januari 2018 met een kwalificatieronde.  
  Op basis van de scores in de kwalificatierondes worden de deelnemers op de ladder.  

 Elke maand, wordt er één ronde
4
 verschoten.  

  een ronde loopt van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand. De deelnemer  is vrij om    
te bepalen op welk tijdstip hij dit doet. 

  Ook mag een deelnemer een maand overslaan (bijv. i.v.m. vakantie, maar dient de  
  eerstvolgende maand de ontbrekende serie als nog te schieten  garantie voor 12 keer per jaar) 

 Van elke schutter wordt verwacht dat hij een score inlevert.  
  Doet hij dit NIET (zie ook vorige regel) dan wordt een score van 0 genoteerd en wordt hij/zij automatisch  
  gedegradeerd naar een lagere sport op de ladder. 

 Alle vier disciplines (hout/instinctief, barebow, recurve en compound) schieten in dezelfde ladder.  
  Om de technische verschillen tussen de disciplines een plaats te geven worden enkele aanvullende  
  regels toegevoegd, die hierboven zijn aangegeven.  

 Aan iedere deelnemende schutter wordt een scoreformulier uitgereikt en ingevuld zoals hierboven is  
  omschreven (overeenkomstig de officiële FITA regels).  
  De deelnemers vullen zelf het scoreformulier in en vertrouwen er dan op dat iedereen naar eer en geweten 
het scoreformulier naar waarheid invult. 

 Als er van de schutter meer dan 3 pijlen in het blazoen zitten, dan wordt de waarde van de 3 pijlen met  
  de laagste waarde op het scoreformulier genoteerd. 

 Bij lijncontact op het blazoen geldt de hogere waarde. 

 Bij twijfel lijncontact beslist de tweede persoon (scheidsrechter) 

 Als alle scores zijn genoteerd (10 x 3) worden de totalen gecontroleerd en geparafeerd door de schutter  
  evenals de scheidsrechter. 

 Een pijl geldt NIET als geschoten als deze binnen 3 meter vanaf de meet ligt. 
  LET OP. Na afloop en het signaal HALEN of PIJLEN meldt de betreffende schutter zich waarop hij de  
  gelegenheid krijgt zijn pijl op te rapen en alsnog te schieten. Pas daarna haalt iedereen zijn pijlen op. 

 Een bouncer (een teruggekaatste pijl) ook al heeft de pijl het blazoen geraakt wordt gerekend als een misser. 

 De scoreformulieren dienen overhandigt te worden aan de leden van het bestuur die na afloop alle  
  formulieren zullen verzamelen. Formulieren dienen in de eerste week van de volgende maand bij één van de  
  bestuursleden ingeleverd te worden. Formulieren die op een later tijdstip (zonder geldig e/o aanvaardbaar  
  excuus) worden overhandigd, worden niet in de telling meegenomen. 

 Op elk formulier dient duidelijk aangegeven te worden: 
  - de datum van de verschieting, 
  -  de naam van de schutter (VOOR en ACHTERNAAM eventueel met de toevoeging van Sr./Jr.), 
  -  het type boog waarmee de verschieting is uitgevoerd. 
  - de eindscore voor de ladder inclusief de X en M noteringen. 
  -  2 handtekeningen, van de deelnemer en de scheidsrechter. 

 Degenen die later in het seizoen aan de competitie willen deelnemen beginnen op de laagste sport van de  
  ladder. 

 De website http://www.agilaz.nl vermeld na afloop van elke ronde de scorenotities, de standen op de ladder  
  en zal zo spoedig mogelijk geactualiseerd worden.  

 Aan het einde van het jaar wordt - per discipline en aan de hand van de totaalscore (12 maanden) - een  
  schutterskoning aangewezen. Welke titel hij het gehele volgende jaar mag dragen. 
 
Data. 
De start van de competitie begint in principe op 01-01-2018. Een ronde (ongeacht het aantal keren dat een 
score is/wordt ingeleverd) eindigt op de laatste dag van de maand. De nieuwe ronde begint op de eerste dan 
van de nieuwe maand. Hierover bestaan geen discussie.  
 
Extra. 
Om het spannender te maken (na 2018) zullen de scores verzameld worden en wordt per deelnemer en 
handicap bepaald. Dat betekent dat zijn scores pas gaan tellen nadat het de handicap heeft gehaald. 
 
De handicap heeft twee doelen. 
a. Om de schutter per discipline te waarderen naar zijn prestatievermogen (slecht-matig-goed) 
b. Om de schutter voor de vereniging te waarderen naar zijn prestatievermogen (in vergelijking met alle andere  
  deelnemers aan de competitie). 
Aan het einde van het jaar wordt en zgn. eindejaar-verschieting georganiseerd (op een zondagmorgen 
afgesloten met een lunch)  de zogenaamde ranking-ronde. 
 
De ranking-ronde bestaat uit twee delen. 
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 Een ronde is een serie van 3 x 10 pijlen. 

http://www.agilaz.nl/


a. De slotwedstrijd waar alle deelnemers verenigd zijn en waarvan het resultaat meetelt voor het bepalen van  
  de discipline koning  op basis van punten 
b. Een tweede verschieting op basis van een geluksgetal voor het bepalen van de prins van de vereniging. Dit  
  is een eliminatieronde voor alle disciplines en waarvan de deelnemers voor de volgende ronde - nadat er 6  
  pijlen zijn verschoten - worden bepaald middels het gooien van twee dobbelstenen (de som van de ogen is  
  het geluksgetal. De 6 is afgeplakt en wordt en 0). Elke ronde worden 6 pijlen geschoten en telkens bepaalt  
  de som van de dobbelstenen wie afvalt. De eliminatie gaat net zolang door tot één schutter overblijft = de  
  prins van de club. 
Toelichting: stel dat een schutter met zijn 6 pijlen de volgende scores heeft behaald: 9 – 8 – 6 – 10 – 6 – 8 en 
een tweede schutter 10 – 8 – 8 – 8 – 7 – 6. Als er dan met de twee dobbelstenen (of tweemaal werpen met één 
dobbelsteen) gegooid wordt en de stenen geven 5 en 3 aan  totaal 8, dan worden alleen de scores geteld die 
8 hebben opgeleverd. Met andere woorden schutter twee gaat door naar de volgende ronde = 3 x 8 en schutter 
één is 2 x 8 vervallen alle 8-scores uit de ronde. Voor schutter 1  9 – 6 – 10 = 25 en voor schutter 2  10 -7 -
6 = 23. Schutter één gaat door naar de volgende ronde. Twee keer 0 is missers tellen. 
 
Slotopmerkingen. 
Als je twijfelt, kun je met je zorgen altijd terecht bij het bestuur. We zullen je altijd helpen. 
In geval van een meningsverschil: de eindbeslissing ligt bij het bestuur.  
De regels van de World Archery zijn daarbij altijd leidinggevend: https://worldarcery.org/Rules 
De scorenotering verkregen met officiële wedstrijden (d.w.z. NHB e/o NNHF competities) kunnen niet gebruikt 
worden voor scores op de ladder.  
 
Veel plezier met het schieten. 
 
Het bestuur Agilaz. 

https://worldarcery.org/Rules

