
 Wedstrijden  
 

Jaarlijks worden door de Eilandschutters een aantal vaste wedstrijden 

georganiseerd. Alle leden worden uitgenodigd hier aan deel te nemen, en zich 

hiervoor in te schrijven.. 

Maar ook wordt voor al deze wedstrijden ook een beroep gedaan op de leden om 

te helpen om al deze wedstrijden tot een succes te maken. Voor de ene wedstijd is 

meer hulp nodig dan voor de andere, maar zonder vrijwilligers kunnen we deze 

wedstrijden niet organiseren! 

Competitiewedstrijden:  

De competitiewedstrijden worden over het algemeen op de dinsdagavond 

geschoten. In overleg is het vaak mogelijk deze op de vrijdagavond of 

zondagochtend in te halen 

 

Clubcompetitie: 

Sinds 2019 is de clubcompetitie gewijzigd in een allround competitie, een serie van 5 

wedstrijden indoor en outdoor op verschillende afstanden. Er wordt in de zaal 

begonnen met de 18 meter, en de 25 meter 1 pijl. Buiten volgen dan de 35/25 meter, 

een veldwedstrijd en de serie wordt afgesloten met een 3D. Deze wedstrijden 

worden geschoten op de dinsdagavonden in de periode april-mei, voorafgaand 

aan de jaarvergadering. Inhalen van deze wedstrijden is niet altijd mogelijk.  

De prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats tijdens de jaarvergadering. 

 

18 meter Indoor: 

Na de zomer wordt in september gestart met de regiocompetitie 18 meter Indoor. 

Dit zijn 7 wedstrijden die bestaan uit 10 ronden met 3 pijlen op 18 meter volgens de 

regels van de NHB. De hoogste 6 scores van de wedstrijden tellen. De 

regiowedstrijden tellen mee voor de landelijke competitie. Aan de hand van de 

regionale uitslagen worden schutters uitgenodigd voor de 

Rayonkampioenschappen in januari/februari. Op basis van de uitslagen tijdens de 

Rayonkampioenschappen kunnen schutters worden uitgenodigd voor de 

Bondskampioenschappen.  

Let op: Als je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de 

Rayonkampioenschappen of Bondskampioenschappen, en je bent verhinderd, 

moet je je zelf afmelden bij de organiserende vereniging van de 

kampioenschappen. 

 

25 meter 1 pijl 

Na de regiocompetitie 18 meter, wordt gestart met de regiocompetitie  

25 meter 1 pijl Indoor. Ook dit zijn 7 wedstrijden die bestaan uit 25 ronden met 1 pijl 

op 25 meter volgens de regels van de NHB. De hoogste 6 scores van de wedstrijden 

tellen. De regiowedstrijden tellen mee voor de landelijke competitie. Aan de hand 

van de regionale uitslagen worden schutters uitgenodigd voor de 

Rayonkampioenschappen in april, en daarna mogelijk de 

Bondskampioenschappen. 

Let op: Als je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de 

Rayonkampioenschappen of Bondskampioenschappen, en je bent verhinderd, 

moet je je zelf afmelden bij de organiserende vereniging van de 

kampioenschappen. 
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De Portsmouth Round, International Postal Archery Competition 

Een bijzondere competitie is de Portsmouth, of Postal Competition. Dit is een 

internationale competitie waar diverse verenigingen uit Nederland en Engeland aan 

mee doen, zo ook de Eilandschutters. Dit is een competitie die op je eigen 

vereniging verschoten wordt, waarbij de scores naar een centrale wedstrijdleider 

worden gestuurd. Vroeger deed men dit per post, vandaar de benaming Postal. Er 

worden 5 wedstrijden geschoten, 1 per maand in de maanden november, 

december, januari, februari en maart. Iedere vereniging kan zelf bepalen wanneer 

de wedstrijden geschoten worden mits de uitslag uiterlijk de 25e van de maand bij 

de wedstrijdleider aanwezig is. 

 

De wedstrijd bestaat uit twee rondes van 30 pijlen op 18 meter met vooraf 2 keer 3 

proefpijlen voor de eerste ronde. Er wordt geschoten op het 60cm (25 mtr) blazoen 

waarbij de normale telling wordt gehanteerd (1 tot en met 10). Voor compound 

schutters telt de inner ten. Mochten 60 pijlen voor iemand te veel zijn vanwege zijn of 

haar lichamelijke beperking of leeftijd, bijvoorbeeld een jeugdlid dat ’s avonds 

eerder weg moet, dan mag diegene de twee rondes van elk 30 pijlen verdelen over 

twee avonden of de score van één avond verdubbelen. Dit moet vooraf wel 

vastgelegd worden. 

 

De competitie is voor zowel de individuele schutter als voor de vereniging. 

Individueel kunnen zo veel mogelijk deelnemers per vereniging meedoen. Voor de 

verenigingsprijs tellen per wedstrijd de hoogste 6 scores per verenigingsdeelnemer, 

ongeacht de discipline. Deze totalen worden na vijf wedstrijden opgeteld en de 

vereniging met het meest aantal punten wint de verenigingsprijs. 

 

Individueel zijn er in elke categorie zijn twee certificaten (prijzen) te verdienen. Een 

certificaat is er voor degene met het hoogste puntentotaal na 5 wedstrijden en een 

certificaat voor degene die de meeste punten in 1 wedstrijd heeft geschoten. 

 

Daarnaast wordt er ook een handicap systeem gehanteerd waarbij het de 

bedoeling is om meer punten te schieten dan je gemiddelde. De extra punten die je 

schiet bovenop je gemiddelde worden bijgehouden en degene die aan het eind 

van de competitie de meeste punten heeft, heeft gewonnen. Andersom geldt dat 

als je onder je gemiddelde schiet, het verschil afgetrokken wordt. Kortom, wie zich 

het beste heeft verbeterd in deze competitie wint. 

 

Voorafgaande aan de competitie dienen 3 uitslagen (30 pijlen per uitslag) per 

deelnemer ingeleverd te worden om het vaste gemiddelde te berekenen dat als 

grondslag voor dit handicap systeem dient. 
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Overige wedstrijden: 

WinterAnimal 

Onze grootste wedstrijd, én de grootste 3D wedstrijd in Nederland, is de 

WinterAnimal. Voor de Eilandschutters een belangrijke wedstrijd die sinds 2004 

jaarlijks in het tweede weekend van februari plaats vindt in het bos- en duingebied 

bij De Koog. Hier wordt een parcours uitgezet in vier lussen met kunststof beesten (3D 

doelen) op verschillende afstanden. Per dag loop je twee lussen met 28 doelen. 

Deze wedstrijd duurt twee dagen. De eerste dag wordt doorgaans gecombineerd 

met de Rayonkampioenschappen 3D voor deelnemers uit Rayon 1, waarbinnen ook 

de Eilandschutters horen. Voor het opbouwen en afbreken wordt jaarlijks gerekend 

op de inzet van alle leden van de Eilandschutters! Zeker als je mee wilt schieten, help 

je ook met opbouwen en afbreken! 

 

Koningsverschieting 

De belangrijkste wedstrijd van het jaar voor alle verenigingen is de 

Koningsverschieting. Tijdens deze wedstrijd wordt uitgemaakt wie een jaar lang 

koning is van de Compound, Recurve, Hout of Barebow. De jeugd schiet om de titel 

Prins of Prinses voor een jaar. De koningsverschieting wordt geschoten over een 

afstand van 25 meter met 2 pijlen over 16 ronden. Degene die voor het derde jaar 

op rij de koningsbeker wint, mag de keizer uitdagen. De huidige keizers zijn:  

Compound – Ben Moor,  

Recurve – Gert-Jan Schoorl en  

Hout – Kees Bakker. 

 

Oestertoernooi 

Onze culinaire wedstrijd, handboogschieten en daarna verse oesters en gebakken 

vis eten! Deze indoor-wedstrijd wordt verschoten over een afstand van 18 meter met 

twee maal 10 ronden met 3 pijlen. Zodra de wedstrijd is beëindigd, kan er gegeten 

worden van verse oesters en gebakken vis die gezamenlijk met de 

Schietsportvereniging wordt verzorgd. Gelijktijdig met het Oestertoernooi, organiseert 

de Schietsportvereniging ook een wedstrijd, waardoor er na afloop gezellig samen 

wordt gegeten. 

 

Schanstoernooi 

Het schanstoernooi is een handboogwedstrijd met 24 doelen die zijn uitgezet op het 

Fort De Schans. Jaarlijks wordt deze gehouden in mei, op de derde zondag, of een 

week eerder of later als dit valt in het weekend van Hemelvaart of Pinksteren. 

Deelname aan dit toernooi staat alleen open voor schutters die schieten met 

traditionele bogen en houten pijlen. Dit laatste in combinatie met de historische 

locatie, is het leuk als deelnemers in historische kleding aan dit toernooi deelnemen. 

Veelal gebeurt dit ook. De doelen zijn verdeeld in 8 velddoelen (geel-zwarte 

blazoenen), 8 2D doelen (blazoenen met afbeeldingen van dieren) en 8 3D doelen 

(kunststof beesten). Ook voor de opbouw en het afbreken van dit toernooi, wordt 

een beroep gedaan op de leden om te helpen. Ook hiervoor geldt dat je zeker 

helpt met opbouwen en afbreken als je deelneemt aan dit toernooi. 
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Texelronde 

Onze oudste wedstrijd is voor het eerst georganiseerd toen onze vereniging slechts 

drie jaar bestond, in 1977. Deze wedstrijd wordt tegenwoordig verschoten op 

zondag rond de langste dag in juni, op onze buitenbaan. Twee maal 36 pijlen over 

35 en 25 meter met het 2-pijl systeem, op beide afstanden voorafgegaan door 2x2 

proefpijlen. Jeugd schiet op de afstanden 25 en 18 meter.  

Ooit was dit onze grootste wedstrijd met meer dan 100 deelnemers, die werd 

verschoten op een veld in het bos. Later werd deze wedstrijd geschoten op een van 

de voetbalvelden, maar sinds de opening van onze buitenbaan, kunnen we 

hiervoor gebruik maken van onze eigen accommodatie.  

Tegenwoordig sluiten we deze wedstrijd af met een barbecue. 

 

Fun-verschietingen 

Naast deze wedstrijden vinden jaarlijks ook nog enkele zogenaamde  

fun-verschietingen plaats. Deze verschietingen hebben doorgaans een ludiek 

karakter en vinden meestal plaats rondom feestdagen, zoals een kerstverschieting.  

 

Nieuwjaarsverschieting 

Een vaste fun-verschieting op de agenda is de Nieuwjaarsverschieting. De eerste 

zondag in het nieuwe jaar wordt traditioneel ingeluid met de Nieuwjaarsverschieting 

die wordt georganiseerd in samenwerking met de Schietsportvereniging Texel. 

Tijdens het nieuwjaarwensen worden er teams samengesteld uit leden van beide 

verenigingen die beide disciplines schieten. Dit betekent dat Eilandschutters ook 

eens in de schiettunnel met kruit of lucht schieten en de leden van de 

Schietsportvereniging in de zaal boogschieten. 

 


