
                             Heusden , 27 augustus 2022 

 

 

 

                             Aan alle clubs van Noord Limburg 

 

 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING VAN 24 augustus 2022 
 

 

Aanwezig : LEL , BSB , OSN , COP , SBH 

 

Verontschuldigd : HBS , RDB 

            

 

 

 

Kalender 2022 – 2023 : 

 

Van 14 oktober tot 03 november  : O.S.N.   ( 25 meter ) 

     Contactpersoon : Vos Annita             0474 / 64 90 84 

     Openingsdagen : dinsdag en vrijdag 

                     Zaterdag 22 oktober ( indien genoeg deelnemers ) 

Van 04 november tot 24 november :  C.O.P.  ( 18 meter ) 

     Contactpersoon : Gielen Ben              0484 / 40 10 93 

     Openingsdagen : woensdag en zaterdag 

Van 26 november tot 17 december :  S.B.H.   ( 25 meter ) 

     Contactpersoon : Monten Eve          0478 / 50 64 25    

     Openingsdagen : woensdag en zaterdag  
                     Vrijdag 03 december ( indien genoeg deelnemers ) 

Van 10 januari tot 26 januari :  B.S.B.  ( 18 meter ) 

     Contactpersoon : Diliën Gert           0479 / 27 53 62 

     Openingsdagen : dinsdag en donderdag 

                     Zaterdag 14 januari ( indien genoeg schutters ) 

Van 27 januari tot 09 februari :  L.E.L.   ( 25 meter ) 

     Contactpersoon : Deploige Dirk           0477 / 41 64 85 
     Openingsdagen : dinsdag en vrijdag 

                     Zaterdag 04 februari ( indien genoeg deelnemers ) 

Van 10 februari tot 02 maart :  H.B.S.  ( 18 meter ) 

     Contactpersoon : Vandenbergh Benny         0472 / 11 34 50 

     Openingsdagen : dinsdag en donderdag 

 

12 maart : KvL aspiranten SBH 

19 maart : Kampioenschap van Limburg indoor  : plaats nog te bepalen 

26 maart : FINALE SCHIETING L.E.L.  ( aanvang 11 uur ) 

 

 

Inleggelden : 

- Iedereen :  5,00 € (waarvan 3,00 € voor de inrichtende club is) 

 

 



Consumptieprijs :   

     Deze prijs bepaalt de inrichters 

 

Categorie indeling : 

     Hier zullen de categorieën van de PVL worden gebruikt.  

  

Wedstrijdreglement : 

- De wedstrijd gaat over 30 pijlen, met voorafgaande 3 proefpijlen ( 

op een nieuw blazoen ). 

- Voor het eindklassement gaan we 4 divisies 
gebruiken : 

1. Recurve klasse 
2. Compound klasse 
3. Bare-Bow 
4. Long-Bow 

- De compound schiet op 18 en 25 meter op de inter-ten. 

- De wedstrijd begint om 20 uur, hier kan een wijziging van zijn 

indien de inrichter daarmee akkoord is. 

- Komt er iemand na 20 uur binnen dan mag deze persoon nog meedoen en 

zijn pijlen naderhand naschieten ( met een maximum van 12 pijlen ), 

tevens heeft hij ook recht op zijn 3 proefpijlen. 

- Alle schutters aangesloten aan PVL mogen deelnemen aan het 

wintertornooi en komen in aanmerking voor de finale schieting. 

- Deelname aan het Limburgs indoor kampioenschap: 

        Men mag aan het kampioenschap van Limburg deelnemen      

        als men in het eindklassement is vermeld.   

- Voor het eindklassement tellen de 4 hoogste scores ( ongeacht 

geschoten op 18 of 25 m ) 

- Er zal ook een finale schieting worden ingericht waar iedere 

schutter die in de eindklassering staat mag aan deelnemen, men moet 

zich wel op voorhand aanmelden bij Diliën Gert. Deze wedstrijd zal 

gevolgd worden door de prijsuitreiking. Deelname aan deze wedstrijd 

is gratis. 

- Eigen drank is ten strengste verboden. 
- Indien een schutter in de vooropgestelde periode niet aan het 

wintertornooi kan deelnemen kan de schutter enkel op de 

eerstvolgende trainingsdag bij de organiserende club deze wedstrijd 

inhalen. Dit in overleg met de desbetreffende club. Dit mag echter 

zeker geen algemene regel zijn maar eerder een uitzondering, de 

organiserende clubs nemen hierin hun verantwoordelijkheid op 

waardoor er zeker geen misbruik kan voorkomen, d.w.z. iedereen 

probeert in de vooropgestelde periode te gaan schieten. 

- Iedereen die wil deelnemen moet zich tijdig aanmelden, maar ook 

tijdig afmelden. Indien laattijdig afmelden zonder geldige reden kan 

de inrichter het inschrijfgeld opvorderen. 

- Indien materiaalpech gelden de volgende regels. Men kan de 

resterende pijlen komen bijschieten op een andere wedstrijddag, maar 



het score formulier blijft in het lokaal waar de wedstrijd doorgaat. 

De laatst geschoten pijl van de eerste keer telt mee. 
 

 

 

Extra schietdagen : 

- 2 oktober 2022 : semi-interland PVL – Regio Limburg ( LEL ) 

- 23 oktober 2022 : semi-interland GSZ – PVL  ( Echt ) 

- 3 november 2022 : compound wedstrijd Noord – Zuid Limburg ( LEL ) 

- 11 december 2022 : veteranentreffen PVL-Regio Limburg-GSZ  ( SBH ) 

- 5, 6, 7 en 8 januari 2023 : mm schieting SSV 

 

 

Vergadering samenstelling jeugdkalender : 1 september 2022 

 

 

Vergadering volgend jaar : 

Hier wordt besloten om deze elk jaar te laten doorgaan op de 4de woensdag van 

augustus, en deze zal telkens doorgaan in het lokaal van SBH. 

   Datum volgend jaar : 23 augustus 2023    
         

 

 

                               Namens Noord-Limburg 

                                  Diliën  Gert 


