
 

 

Vereniging van 

handboogschutters  

“EILANDSCHUTTERS”  

 
Jeugdreglement 

 

 

1. Jeugdtraining/begeleiding  is in het leven geroepen om jeugdige leden (leden onder de 18) 
doelgericht de kunst van het handboogschieten bij te brengen. 
 

2. Het begeleiden en trainen van jeugd vergt meer aandacht dan bij volwassenen. Om die reden en uit 
veiligheidoverwegingen is er voor de jeugd een vast trainingschema ingesteld. 
 

3. Onder begeleiden en trainen, wordt ook recreatief schieten en de deelname aan wedstrijden en 
competities begrepen. 
 

4. Jeugdtraining wordt door een deskundige gecertificeerde handboogtrainer 3  gegeven en is niet 
vrijblijvend. Het schept verplichtingen naar de jeugdleden. Daar staat tegenover dat van de jeugd 
een enthousiaste instelling verwacht mag worden en dat zij ook op tijd naar de trainingen komen. 
 

5. Communicatie over het schema en wijzigingen daarop vindt primair plaats via de Web-site en wordt 
waar nodig ondersteunt met een E-mail. Daarnaast krijgen zij, indien van toepassing, een 
wedstrijdkalender met daarop lokale, regionale, nationale en indien nodig internationale wedstrijden 
vermeld waaraan zij moeten deelnemen. 

 
6. Jeugdtrainingen vinden in principe plaats op dinsdagavond en zondag. 

 
7. Ouders en/of verzorgers wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat de jeugd op tijd is. Het is 

namelijk niet leuk voor de jeugd en uw kind als het schieten onderbroken moet worden voor een of 
meerdere laatkomers die hun boog nog moeten pakken. 
 

8. Bij verhindering dient het jeugdlid dit per E-mail of telefonisch af te melden bij een van de trainers 
die onder dit jeugdreglement vermeld staan. 
 

9.   

Trainingstijden 
  van   tot zaal open 

Dinsdag 18:45 - 20:00 18:30 

Zondag groep 1 11:30 - 13:30 11:15 

 
10. Het vrij schieten op zondagochtend en vrijdagavond is niet bedoeld als vervanging van de 

jeugdtrainingen van zondag of dinsdagavond, aangezien op deze tijden geen doelgerichte 
jeugdbegeleiding aanwezig is. 
 

11.  

Trainer/begeleider Telefoon E-mail 

Bouwe Kuipers 0222315497 brkuipers@zonnet.nl 

Aad van Gils 0615136601 aadvangils@gmail.com 
 
 
 


