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Kalender Jeugdwedstrijden 2022  - 2023 
 

 
Groep 1: SKE/WVS/SHE/SSV/LEL/HBS 

 

 
Groep 2: SSA/SBH/SHT/OSS/OSN 

 

 

  1 oktober 2022: OSN     Groep 1: 10u  Groep 2: 14u 
 Locatie: Sportpark 5 – 3910 Pelt (GPS intikken De Roosen 46 3910 Pelt) 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u op woensdag 28 september 2022. 

 

15 oktober 2022 : WVS    Groep 2: 10u  Groep 1: 14u 
 Locatie: Hasseltsesteenweg 103 - 3800 St-Truiden ( domein Terbiest ) 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u op woensdag 12 oktober 2022. 
 

29 oktober 2022 : SBH    Groep 1: 10u  Groep 2: 14u 
 Locatie: Watertorenstraat 19 – 3550 Heusden 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u op woensdag 26 oktober 2022. 
 

12 november 2022 : SHT    Groep 2: 10u  Groep 1: 14u  

 Locatie: Nullenaren z/n – 3700 Lauw 
Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24 .00u  op woensdag 16 november 2022. 
 

26 november 2022 : LEL: Sinterklaasschieting:  Groep 1: 10u  Groep 2: 14u 
 Locatie: Kerkhovenweg 2A – 3970 Leopoldsburg 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u op woensdag 23 november 2022. 
 

17 december 2022 : SSA: Kerstschieting:                    Groep 2: 10u   Groep 1: 14u 
 Locatie: Rijdreef z/n (Speeltuin De Alk) – 3570 Alken 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u op woensdag 14 december 2022. 
 

21 januari 2023 :  HBS     Groep 1: 10u  Groep 2: 14u 
 Locatie: Biesakker, Sint-Andreasstraat 2 * 2490 Balen 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u op woensdag 18 januari 2023 . 
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28 januari 2023 : SHE     Groep 2: 10u  Groep 1: 14u 

 Locatie: Weerstandersstraat 3B – 3870 Heers 
Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u woensdag 25 januari 2023. 

 

11 februari 2023 : OSS     Groep 1: 10u  Groep 2: 14u 
 Locatie: Sint-Laurensstraat 7 – 3700 Tongeren 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24.00 u op woensdag 8 februari 2023. 
 

25 februari 2023 : SSV    Groep 2: 10u  Groep 1: 14u 
 Locatie: Benatstraat 4 - 3840 Voort 

Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn 
vóór 24 .00 u op woensdag 22 februari 2023. 
 

ZONDAG 12 maart 2023 : : (Kampioenschap van Limburg voor aspiranten) 
Locatie: SBH Watertorenstraat 19 – 3550 Heusden. 
Inschrijving per club bij info@pvl-limburg.be met opgave van alle schutters dient binnen te zijn vóór 
24.00 u op woensdag 8 maart 2023. 
 

 
Inschrijfgeld : 
Het inschrijfgeld bedraagt 3,00 €. 
 
Wedstrijdreglement : 
De wedstrijd wordt verschoten over 25 pijlen ( opgesplitst in 12 pijlen voor de pauze en 13 na de 
pauze ) , met voorafgaand 2 proefpijlen. Men schiet eerst op 18 m en daarna op 12 m. 
 
Nieuwe schutters 
Pupillen en Benjamins schieten op 12 meter: 60cm blazoen 
Cadetten en Junior schieten op 18 meter: 60cm blazoen: naar eigen keuze mag men instappen op 12m 
of 18m. Schutters mogen zowel aan deze aspirantenwedstrijden deelnemen als aan het groot 
wintertornooi.  
 
Elke schutter krijgt een afstand toegewezen naargelang zijn gemiddelde van vorig seizoen.  Schutters 
zullen verplicht overgaan het volgende seizoen indien men het barema bereikt.  Voor recurve 
schutters wanneer men 212 schiet, voor compound wanneer men 225 schiet en longbow/barebow 
wanneer men 150 schiet. 
Bij het behalen van een barema zal op het kampioenschap een bijbehorende PIN worden overhandigd. 
Brons bij het vooropgesteld barema bij 12m (60cm blazoen). 
Zilver bij het vooropgesteld barema bij 18m (60cm blazoen). 
Goud enkel te verdienen bij het behalen van het vooropgesteld barema bij jeugdreeks op 18m op 
40cm blazoen of bij het behalen van het vooropgesteld barema bij het groot wintertornooi op 18m en 
25m. 

mailto:info@pvl-limburg.be
http://www.pvl-limburg.be/
mailto:info@pvl-limburg.be
mailto:info@pvl-limburg.be
mailto:info@pvl-limburg.be
mailto:info@pvl-limburg.be


 

 

 

 
vzw Provinciaal Verbond Limburg 

Maatschappelijk zetel: Vlaams Gewest: Guido Gezellelaan 50 3550 Heusden-Zolder 
RPR Hasselt: Ondernemingsnummer: 0689.857.367 

E-mail: info@pvl-limburg.be  
Website: www.pvl-limburg.be  

 

 
 

GSM gebruik tijdens de wedstrijd is ten strengste verboden. 
 
TIJDENS DE PAUZE WORDT GEVRAAGD OM DE KINDEREN EEN GRATIS VERSNAPPERING AAN TE 
BIEDEN. 
 
De opdeling van de groep zal behouden blijven:  
 

- Groep 1:  SKE   WVS   SHE   SSV   LEL    HBS 
- Groep 2:  SSA   SBH    SHT   OSS   OSN 

 
Voormiddag aanvang 10u, namiddag aanvang 14u. 
Indien iemand niet in zijn groep kan meeschieten, dan kan hij/zij vragen om per uitzondering mee te 
schieten in de andere groep. 
 
Van de 10 wedstrijden dienen er in het totaal 6 geschoten te zijn om voor een prijs in aanmerking te 
komen. 
Voor het Kampioenschap worden enkel de schutters geselecteerd die hun 6 wedstrijden hebben 
geschoten.  Na instap vanaf 6e wedstrijd moet alles geschoten worden en minimum de laatste 2 
wedstrijden.  
Het kampioenschap wordt verschoten als volgt: in de voormiddag kwalificaties en in de namiddag de 
afkampingen voor de medailleplaatsen. 
 
Prijsuitreiking voor het jeugd wintertornooi: 
Iedere schutter die minstens 6 wedstrijden heeft geschoten krijgt een prijs. 
Voor het Kampioenschap jeugd indoor zal een prijs worden voorzien voor de plaatsen: 
1e, 2e, 3e op 12 meter recurve 
1e, 2e, 3e op 12 meter compound 
1e, 2e, 3e op 12 meter barebow/longbow 
1e, 2e, 3e op 18 meter recurve (60cm blazoen) 
1e, 2e, 3e op 18 meter comound (60cm blazoen) 
1e, 2e, 3e op 18 meter barebow/longbow (60cm blazoen) 
1e, 2e, 3e op 18 meter recurve (40cm blazoen) 
1e, 2e, 3e op 18 meter compound (40cm blazoen) 
1e, 2e, 3e op 18 meter barebow/longbouw (40 cm blazoen) 
 

Extra mededelingen : 
- Aspiranten die voor de eerste keer deelnemen en nog nooit ervoor aangesloten zijn geweest bij 

PVL, mogen de eerste wedstrijd van het aspiranten wintertornooi meedoen zonder dat ze de 5 € 

lid bijdrage aan de PVL hoeven te betalen. Dit is dus als proef om te zien of ze het wel iets vinden 

om wedstrijden mee te doen in PVL. 

Namens PVL 
Diliën Gert 
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