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Een ieder wordt uitgenodigd om bij te dragen, immers niet geschoten is altijd misgeschoten en zo kunnen we stellen dat  
we met DE TWEEDE PIJL – net als onze naamgever - altijd een schot achter de hand hebben? 
Eerdere gepubliceerde magazines zijn op aanvraag verkrijgbaar per e-mail. 
Nederlandstalige documenten over handboogschieten kunnen geleverd worden mits men een leeg Cd-schijfje aanlevert. 
Vorige afleveringen zijn te raadplegen op de website: www.agilaz.nl/bulletin/ 

 
In een eerdere uitgave (04-2015) hebben we de puntentelling eens bij de kop gevat. Naar aanleiding van de 
laddercompetitie en het verschil waarop de score briefjes ingevuld werden, in deze aflevering aandacht voor het handelen 
bij het noteren van de score en het gedrag op de baan (tevens aanvulling op het baanreglement). 
Het voordeel van deze methode is niet alleen dat je alle leden in één keer bereikt maar ook dat je – dank zij de website – 
een naslagwerk hebt. DUS 
 
Bron: Schiettechnisch reglement boek 2 van de World Archery kampioenschappen. 
NB: per organisatie kan hiervan afgeweken zijn en regels niet van toepassing dan wel gewijzigd zijn. 
 
Het bijhouden/noteren van de scores. 
De waarde van de pijlen (de scores) worden – zoals deze door de schutter of de medeschutter worden opgenoemd – 
ingevuld in aflopende volgorde (dus van hoog naar laag) en genoteerd op het scorebriefje. De andere controleert dit en 
als er een verschil van mening bestaat (bijvoorbeeld wanneer de lijn geraakt is en er twijfel bestaat of deze wel of niet 
doorsneden is) dan zal de scheidsrechter er bij geroepen worden die de definitieve beslissing neemt. 
 
De waarde van de pijl wordt bepaald door de positie van de schacht zoals deze in het blazoen zit. 
Als de schacht twee kleuren raakt of een scheidingslijn tussen twee scorende zones dan krijgt de schutter de hogere 
waarde van de twee in aanmerking komende zones. 
 
Noch de pijlen noch het blazoen mogen aangeraakt worden VOORDAT de waarde van alle pijlen zijn genoteerd. 
 
Als er meer dan het toegestane aantal pijlen in het doel zitten of op de grond in de nabijheid van het doel of op het 
schietveld, dan tellen de laagste 3 waarden (of 6 indien van toepassing). Schutters die dit gedrag herhalen (dus meer 
pijlen afschieten dan toegestaan) kunnen worden gediskwalificeerd. 
 
Als een fragment van het blazoen ontbreekt (wat bij ons nog al eens voorkomt), inclusief de scheidingslijn of waar de 
kleuren samenkomen, of als de scheidingslijn opzij gedrukt is door een pijl, dan zal een denkbeeldige lijn gebruikt 
worden om de waarde van de pijl te bepalen zoals de pijl in het blazoen zou zitten. 
 
Officieel moeten alle pijlinslagen in de scorende zones iedere keer door de schutter worden gemarkeerd nadat deze 
genoteerd en uit het blazoen getrokken zijn. Dit om bij een volgende ronde duidelijk onderscheid te maken wat was 
geschoten en wat nieuw is geschoten. NB: Voor zover ik weet wordt dit bij de wedstrijden van de NNHF nooit gedaan 
 
Een pijl die het doel raakt en terugkaatst of ervoor blijft hangen, zal in het geval van een teruggekaatste pijl de score 
krijgen volgens de markering die de pijl heeft gemaakt in het blazoen, vooropgesteld dat alle andere inslagen 
gemarkeerd zijn en er een niet gemarkeerde inslag geïdentificeerd kan worden en in het geval van een hangende pijl 
zoals deze op het blazoen ligt. 
NB: Als er een pijl terugkaatst of hangende is, dan stoppen alle schutters op dat doel met het schieten en terwijl zij op de 
schietlijn blijven staan roepen ze de scheidsrechter. Nadat alle schutters in de betreffende serie gereed zijn met hun 
serie pijlen of als de toegestane tijd voorbij is, dan zal de wedstrijdleiding de wedstrijd stilleggen. De schutter met de 
teruggekaatste of hangende pijl zal samen met de scheidsrechter naar het doelpak gaan en de scheidsrechter zal 
beslissen waar de inslag zit van de teruggekaatste pijl of de waarde van de hangende pijl vaststellen, de waarde 
noteren, de hangende pijl verwijderen en de inslag markeren.  
De scheidsrechter ziet toe op het noteren van de score van die serie. 
De teruggekaatste of hangende pijl zal achter blijven bij het doelpak totdat de complete serie is verschoten. Als het 
schietveld weer vrij is zal de wedstrijdleiding het signaal geven om de wedstrijd te hervatten zodat de schutters hun 
resterende pijlen kunnen schieten.  
De schutters zullen hun serie van 3 (of 6) pijlen afmaken voordat het schieten of score schrijven wordt hervat.  
Geen enkele andere schutter mag zich op de schietlijn bevinden. 
 
Een pijl die compleet door het doelpak gaat zal, er van uitgaande dat de pijlinslagen allen gemarkeerd zijn en er van uit 
gaande dat er een ongemarkeerde inslag aanwezig is, de waarde krijgen van de ongemarkeerde inslag die op het 
blazoen te zien is. 
 
Een pijl die een andere pijl raakt en erin blijft zitten, krijgt dezelfde waarde als de getroffen pijl.  
 



Een pijl die een andere pijl raakt en afbuigt en het blazoen treft zal de waarde krijgen overeenkomstig de plaats in het 
blazoen. 
 
Een pijl die een andere pijl raakt en terugkaatst zal de waarde van de geraakte pijl krijgen mits dit kan worden 
vastgesteld. 
 
Een pijl die het blazoen raakt dat niet van de schutter zelf is, zal onderdeel uitmaken van de geschoten serie en zal tellen 
als een Misser. 
 
Een pijl die het blazoen raakt buiten de buitenste score zal geschreven worden als een Misser. 
 
Een pijl die wordt gevonden op de grond of achter het doel, die geclaimd was als een teruggekaatste pijl of een pijl die er 
doorheen gegaan is, dient volgens de scheidsrechter eerst het doel geraakt te hebben. Als er meer dan 1 
ongemarkeerde inslag aanwezig is in de scorende zone nadat de pijl is teruggekaatst of er volledig doorheen is gegaan, 
dan zal de waarde van de laagste scorende inslag aan de schutter gegeven worden, tenzij op een fysieke wijze er 
bewijsvoering is aan te geven wat de correcte score is.  
 
Een misser wordt als en M op het scoreformulier geschreven. 
 
Als er per ongeluk toch pijlen zijn achtergebleven in het doelpak*, dan zal het schieten niet worden gestaakt. De schutter 
mag de serie schieten met andere pijlen of naschieten als de serie is verschoten. De scheidsrechter zal participeren bij 
het noteren van de waarde van de pijlen. De scheidsrechter ziet toe op het noteren van de waarde van de pijlen om er 
zeker van te zijn dat de scores van de vorige serie terug te vinden zijn op het scoreformulier van de schutter voordat de 
pijlen uit het doel getrokken worden. 
* De wedstrijdleiding, scheidsrechter ziet er zoveel mogelijk op toe dat na het noteren van de waarden er geen pijlen zijn 
achtergebleven in de doelen, voordat enig signaal wordt gegeven om de wedstrijd te hervatten 
 
Als een schutter zijn pijlen heeft laten liggen, mag hij met een andere set pijlen schieten mits de scheidsrechter hiervan 
voor aanvang van het schieten geïnformeerd is. 
 
Scoreformulieren dienen ondertekend te worden door de schrijver en de schutter, hiermee aangevend dat de schutter 
het eens is met de waarde van iedere pijl, de totale score, het totaal aantal 10-en en het totaal aantal X-en (of 9 bij 
indoor). Als de schrijver deelneemt aan het schieten, dan dient zijn score ondertekend te worden door en andere 
schuteer van het betreffende doel. 
 
In geval er een gelijke score is zal de rangorde als volgt bepaald worden. 
Outdoor:  
- grootste aantal 10-en (inclusief de binnen 10-en – X-en) 
- grootste aantal X-en (binnen 10) 
Indoor: 
- grootste aantal 10-en; 
- grootste aantal 9-ens. 
Als de scores van de schutters hierna nog steeds gelijk zijn dan worden de schutters gelijk op de ranglijst geplaatst, 
maar hun positie in de eindlijst van de wedstrijd zal bepaald worden door een toss.  
 
Gebruik van de blazoenen. 

Recurve/hout (122, 80, 60 en 40 cm in doorsnede) 
Buiten ook voor compoundschutters) 
Telling van uit het centrum  centrum 10, 10 naar 1 
 

Compound (Dutch targets genoemd) 
Telling van uit het centrum  centrum 10, 10 naar 6 

 
                                      Compound (Triangle genoemd) 
                                        Telling van uit het centrum  centrum 10,  
                                               10 naar 6 
 

 
 
 
En wat je dan vaak hoort is de kookplaat.  
De kookplaat is een doel met vier blazoenen (dus niet de Triangle of de Dutch target). 
De schietvolgorde daarbij is van linksboven naar rechts en dan van linksonder naar 
rechts. Puntentelling is van uit het centrum (de gele ring) 6 naar 1. 
 
 
 

 
 
 


