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Onderwerp: 
Uitnodiging Open Nederlands kampioenschap kruisboog 2018 – 2019. 
Aan: Alle kruisboog verenigingen en kruisboogschutters 10 meter traditioneel. 

   
 
Beste schutters, 
 
Over twee staat het Open Nederlands Kampioenschap kruisboog 2018 - 2019 op de 
agenda. 
 
Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan dit kampioenschap dat op 
30 en 31 maart 2019 wordt georganiseerd door de kruisboogschutters van: 
 
K.V. Fortuna in Zeeland. 
 
Locatie: Schietruimte handboogsportvereniging Concordia, 

Nieuwveldsestraat 2, 
5411 NZ Zeeland 
 

Inschrijving: zaterdag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur 
 zondag   31 maart van 10.00 tot 14.00 uur.  

 
De inschrijfgelden zijn, ondanks dat alles duurder wordt, gelijk aan de voorgaande  
jaren. Senioren betalen € 4,50 voor de 1e discipline en € 2,25 voor de 2e discipline 
(b.v. zonder diopter of opgelegd). Als een schutter deelneemt aan 3 disciplines 
dan is de 3e discipline geheel gratis. Voor jeugdschutters is het inschrijfgeld 
slechts € 2,25 voor de 1e discipline en 1,25 voor de 2e discipline. Ook voor de jeugd 
is de deelname aan de 3e discipline gratis. 
De gebruikelijke lekkernij bij de inschrijving zal ook nu niet ontbreken. 
 
Voor de korpsen (3 schutters) worden ook nu weer, bij voldoende deelname, per 
klasse bekers beschikbaar gesteld en voor de persoonlijke schutters medailles. 
 
De deelnemers aan de discipline “Opgelegd” worden in 4 klassen ingedeeld.(Ere, A, 
B en instap). Per klasse worden, bij voldoende deelname, 3 prijzen ter beschikking 
gesteld. Ook voor de korpsen “Opgelegd” en “Zonder diopter” zijn, mits voldoende 
deelname, bekers te verdienen. 
 
Aan het einde van iedere wedstrijd worden drie namen van deelnemers uitgeloot die 
de volgende wedstrijd gratis mogen deelnemen. 
Uit de deelnemers aan de 2e Open wedstrijd 2018 – 2019 in Heijen zijn de volgende 
schutters geloot voor vrije deelname aan het Open N.K. in Heijen.  
1 Rinus Thijssen St.Ant.\St. Nic.gilde Groeningen  Opgelegd 
2 Tjebbe Kersten St. Joris  Huissen  Diopter 
3 Peter Hendriks K.V. Fortuna   Zeeland  Zonder Diopter 
 
Alle kruisboogschutters 10 meter traditioneel worden uitgenodigd om aan deze Open 
wedstrijd deel te nemen. Voor deelname aan deze wedstrijden is het niet noodzake-
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lijk dat de verenigingen en hun leden aangesloten zijn bij een Landelijke of Provincia-
le bond zoals de N.K.B., L.K.B., G.K.B. of B.K.B. Ook maakt het niet uit welke natio-
naliteit men heeft. 
 
Op 9 en 10 november 2019 1e Open Nationale Kruisboogwedstrijd 2019 – 2020. 
Op 8 en 9 februari 2020 2e Open Nationale Kruisboogwedstrijd 2019 – 2020. 
Op 28 en 29 maart 2020 volgt het Open Nederlands Kampioenschap 2019 – 2020. 
De uitnodigingen voor de1e wedstrijd worden oktober 2019 verstuurd.  
Noteer deze data alvast in uw agenda.  
 
Ook op dit Open Nederlands Kampioenschap hopen we weer veel schutters op de 
wedstrijden te ontmoeten en wensen we jullie veel plezier en ontspanning tijdens de 
wedstrijden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Open Nationale Kruisboog wedstrijden. 
 
 
Namens deze, 
 
 
Jo Kremers 
 
 
(bijgaand route beschrijving) 
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Routebeschrijving. 
 
Clubgebouw van Handboogsportvereniging 
"Concordia" 
Nieuwveldsestraat 2 (achter sportpark De Bundel) 
5411 NZ Zeeland 
( tijdens de wedstrijd telefonisch bereikbaar op 06 - 44692072) 
 
 
Vanuit richting ‘s Hertogenbosch: 
•  A59 richting Nijmegen; 
•  Afslag 53 Oss-Oost nemen; 
•  Op rotonde 3e weg r.a. (richting Schayk, Grave); 
•  bij verkeerslichten rechtdoor N324 (richting Schayk, Grave); 
•  N234 volgen tot rotonde bij Reekse Molen; 
•  Hier rechtsaf (1e weg) richting Eindhoven (N 277); 
•  Bij 3e rotonde 3e weg (richting Zeeland) 
•  Voor de Pannekoekenbakker (=2e weg) R.A. 
•  Einde weg L.A. 
•  Op rotonde rechtdoor.  (Nieuwveldsestraat) 
•  Verharde weg gaat over in weg met gebroken puin.  
•  1e gebouw aan de rechterzijde na de voetbalvelden is Clubgebouw "Concordia". 
 
Vanuit richting Veghel: 
•  Op A 50 afslag 14 (Zeeland - Uden) 
•  Op rotonde r.a. en weg vervolgen richting Zeeland 
•  Op 1e rotonde 1e weg rechtsaf. 
•  Voor de Pannekoekenbakker (=2e weg) R.A. 
•  Einde weg L.A. 
•  Op rotonde rechtdoor.  (Nieuwveldsestraat) 
•  Verharde weg gaat over in weg met gebroken puin.  
•  1e gebouw aan de rechterzijde na de voetbalvelden is Clubgebouw "Concordia". 
 

•  Vanaf vliegbasis Volkel: 
•  Volg de weg langs Vliegbasis Volkel richting Zeeland tot aan de rotonde bij het Sport-
park; 
•  Hier de 1e weg rechts nemen; 
•  Verharde weg gaat over in weg met gebroken puin. 
•  1e gebouw na de voetbalvelden is Clubgebouw "Concordia". 
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Vanaf richting Arnhem:  
•     
•  Op A50 afslag 17 nemen richting Ravenstein/Uden; 
•  Vervolgens rechtsaf N277 richting Uden; 
•  Bij 6e rotonde 3e weg (richting Zeeland) 
•  Voor de Pannekoekenbakker (=2e weg) R.A. 
•  Einde weg L.A. 
•  Op rotonde rechtdoor.  (Nieuwveldsestraat) 
•  Verharde weg gaat over in weg met gebroken puin.  
•  1e gebouw aan de rechterzijde na de voetbalvelden is Clubgebouw "Concordia". 
 
Vanaf richting Sevenum - Elsendorp:  
•     
•  N 277 volgen tot verkeerslichten bij Zeeland, 
•  Hier Linksaf (Dit is nabij garage Tonny Bongers) 
•  Volgende rotonde rechtdoor (Niet Zeeland centrum aanhouden) Puttelaar; 
•  Einde weg R.A. (Korte Dijk) 
•  Einde weg ( bij tankstation) L.A. (Brand); 
•  Weg volgen tot rotonde en hier 3e weg rechts (Nieuwveldsestraat) 
•  Verharde weg gaat over in weg met gebroken puin.  
•  1e gebouw na de voetbalvelden is Clubgebouw "Concordia". 
 
 
Wij wensen jullie een goede reis. 
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