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Uitnodiging NK Outdoor Jeugd 2021
Verzenddatum: 25 augustus 2021

Beste sporter,

Naar aanleiding van je aanmelding word je hierbij uitgenodigd voor deelname aan het
Nederlands Kampioenschap Outdoor Jeugd. De wedstrijd is op zondag 5 september bij
vereniging De Meierijers in Berkel-Enschot.

Adres wedstrijdlocatie E-mailadres afmeldingen

De Meierijers Martin Landzaat
Hoolstraat 4a wedstrijden@meierijers.nl
5056 PK Berkel-Enschot
Telefoon: 013 5906151
http://www.meierijers.nl/

Afmeldingen

● Bij verhindering moet je jezelf voor aanvang wedstrijd afmelden via een e-mail naar de
wedstrijdorganisatie  (zie hierboven).

Aandachtspunten omtrent het verloop van de dag

● Bij aankomst graag direct melden bij het wedstrijdsecretariaat;
● Materiaalcontrole vindt plaats vanaf 8.15 uur;
● De wedstrijd begint om 9.00 uur;
● De wedstrijd wordt verschoten volgens de bijgevoegde Regelgeving NK Outdoor Jeugd;
● Tijdens de wedstrijd zullen foto’s gemaakt worden door een door de NHB aangestelde

fotograaf. Deze foto’s worden mogelijk gepubliceerd op de mediakanalen van de NHB,
zoals Facebook, Instagram en de website. Mocht je bezwaar hebben tegen het feit dat
foto’s van jou (of: jouw kind) worden gepubliceerd, word je verzocht dit per omgaande
bekend te maken via info@handboogsport.nl.

● Alle categorieën schieten series van 6 pijlen in 4 minuten. Zorg ervoor dat je voldoende
pijlen bij je hebt!

Scoreverwerking via Ianseo Scorekeeper app

De scoreverwerking wordt gedaan via de Ianseo Scorekeeper app en via de handgeschreven
scorebriefjes. De scorebriefjes worden gebruikt om te controleren of de scores, inclusief de
"x"-en en "10"-en op het scorebriefje overeenkomen met de scores ingevoerd met de Ianseo
Scorekeeper-app. Indien hierin verschillen zitten, is het ondertekende scorebriefje bepalend.
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Om de scores in te kunnen voeren moet je beschikken over de Ianseo Scorekeeper app. Mocht je
deze nog niet op je telefoon geïnstalleerd hebben, dan is deze te downloaden via een van
onderstaande linkjes:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperlite
iPhone: https://itunes.apple.com/app/ianseo-scorekeeper-lite/id912947613

Voor de Aspiranten wordt vanuit de organisatie zorggedragen voor scoreverwerkers die over
deze app beschikken.

Tijdschema (onder voorbehoud van wijzigingen)

08u15 - 08u45 Inschieten en materiaalcontrole

09u00 Open Ronde (2 x 36 pijlen) Recurve Junioren 70 meter
Recurve Cadetten 60 meter
Compound Junioren/Cadetten 50 meter
Aspiranten 30 meter

Aansluitend prijsuitreiking aspiranten

Aanpassing veld

13u20 Achtste finale RHC, RHJ, RDC

Kwartfinale RHC, RHJ, RDC, CC, CHJ, CDJ

Halve finale Alle categorieën gelijktijdig

Bronzen finales Alle categorieën gelijktijdig

Aanpassing veld

16u00 Finales compound

Aanpassing veld

Finales recurve dames

Finales recurve heren

Aansluitend prijsuitreiking cadetten en junioren

Mede namens het vrijwilligersteam van De Meierijers, alvast een fijne en sportieve wedstrijd
toegewenst.

Met vriendelijke groet,
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