
Open Nationale Kruisboog wedstrijden 

Correspondentie adres: 
Buitenveld 8, 5411 TR Zeeland 

Tel: 0486 – 452250 b.g.g 06 - 44 69 20 72 
e-mail:  jo.kremers@ziggo.nl  

Onderwerp: Uitnodiging 2e Open Nationale kruisboogwedstrijd 2019 – 2020. 
Aan: Alle kruisboog verenigingen en kruisboogschutters 10 meter traditioneel. 

   
 
Beste schutters, 
 
Over enkele weken staat de 2e Open Kruisboog wedstrijd 2019 - 2020 op de agenda. 
 
Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan deze wedstrijd die op 
8 en 9 februari 2020 wordt georganiseerd door de kruisboogschutters van het: 
 
St. Dionysiusgilde Heijen 
in Gemeenschapshuis D’n Toomp 
Lijsterbesstraat 10, 
6598 AW Heijen 

 
Inschrijving: zaterdag 8 februari van 14.00 tot 17.00 uur 

 zondag   9 februari van 11.00 tot 14.00 uur.  
 
De inschrijfgelden zijn, ondanks dat alles duurder wordt, gelijk aan de voorgaande  
wedstrijden. 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, 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, 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 1e Open wedstrijd 2019 – 2020 in Bemmel zijn de 
volgende schutters geloot voor vrije deelname aan de 2e Open wedstrijd. 
1 Sven Colaers Derby Schutters Bocholt Opgelegd 
2 Ghislain Dolmans Derby Schutters Bocholt Opgelegd 
3 Jo Kremers  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 
noodzakelijk dat de verenigingen en hun leden aangesloten zijn bij een Landelijke of 
Provinciale bond zoals de N.K.B., L.K.B., G.K.B. of B.K.B. Ook maakt het niet uit 
welke nationaliteit men heeft. 
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Het Open N.K. 2020 wordt op 14 en 15 maart 2020 door K.V. Fortuna in Zeeland 
georganiseerd in de schietruimte van Handboogsport vereniging “Concordia”. De 
uitnodigingen voor deze wedstrijd worden februari 2020 verstuurd.  
Noteer deze datum nu al in uw agenda.  
 
Ook in het nieuwe seizoen hopen we weer veel schutters op de wedstrijden te 
ontmoeten en wensen we jullie plezier en ontspanning tijdens de wedstrijden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Open Nationale Kruisboog wedstrijden. 
 
 
Namens deze, 
 
 
Jo Kremers 
 
 
(bijgaand route beschrijving) 
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Routebeschrijving: 
 
Gemeenschapshuis "D'n Toomp", 
Lijsterbesstraat 10 
6598 AW Heijen 
 
Komende vanaf de A73 (Nijmegen/Venlo): 
Neem bij knooppunt Rijkevoort de afslag Gennep, Goch, Koln, Nieuw-Bergen (A77) 
Onder aan de afslag bij de verkeerslichten linksaf. 
Volgende verkeerslichten rechtsaf richting Heijen. (Hoofdstraat) 
4e weg rechtsaf (Nieuwwijkstraat) 
2e weg rechtsaf (Lijsterbesstraat) 
na ca. 50 meter ligt Gemeenschapshuis "D'n Toomp" aan uw rechterzijde 
 
Komende vanuit de richting Venlo / Afferden: 
Neem voor de rondweg Gennep afslag Heijen (linksaf bij verkeerslichten Hoofdstraat) 
4e weg rechtsaf (Nieuwwijkstraat) 
2e weg rechtsaf (Lijsterbesstraat) 
na ca. 50 meter ligt Gemeenschapshuis "D'n Toomp" aan uw rechterzijde 
 
Komende vanuit de richting Gennep / Oeffelt: 
Neem de rondweg Gennep richting Heijen /Venlo aanhouden. 
Ga bij eerste verkeerslichten rechtsaf richting Heijen 
Als je Heijen binnenrijdt na Cafe "Schuttershof" 1e weg linksaf. (Nieuwwijkstraat) 
2e weg rechtsaf (Lijsterbesstraat) 
na ca. 50 meter ligt Gemeenschapshuis "D'n Toomp" aan uw rechterzijde 
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