HANDBOOGLIGA VZW
Handboogliga vzw is de federatie
waar de meeste disciplines worden
aangeboden voor het boogschieten in
Vlaanderen. Op www.handboogliga.be
vind je alle informatie over wedstrijden,
clubs, initiaties en hoe je je kan
inschrijven bij een handboogclub.
Wij helpen je graag verder bij vragen of
problemen.
HANDBOOGLIGA VZW
Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
info@handboogliga.be
www.handboogliga.be
www.facebook.com/handboogliga
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PROBEER
HET GEWOON
EENS!
De Handboogliga vzw organiseert
initiaties op evenementen, in scholen
en op sportdagen. Onze initiators
brengen hun eigen materiaal mee,
zorgen dat alles veilig verloopt en
organiseren wedstrijdjes.

IEDEREEN
KAN HET
LEREN!
Handboogschieten is een ideale sport
voor wie houdt van concentratie,
techniek en doelgerichtheid. Leeftijd,
geslacht, fysieke en mentale
beperkingen doen er niet toe bij het
handboogschieten. Iedereen kan de
sport beoefenen.
KIES ZELF HOE VER JE GAAT
Handboogschieten kan zowel indoor
als outdoor beoefend worden.
Heb je de basics van het
handboogschieten onder de knie? Dan
kies je zelf het soort boog dat jou het
beste ligt. De populairste bogen zijn
Recurve bow, Compound bow, Long
bow, Hunting bow en Historical bow.
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INTERESSE?
De Handboogliga beantwoordt al
uw vragen en verwijst je graag door
naar één van onze clubs. Vele clubs
beschikken over initiatiemateriaal.
Hierdoor hoef je dit niet meteen zelf
aan te kopen.
Op www.handboogliga.be vind
je alle info en foto’s over de
verschillende bogen, disciplines,
clubs en contacten.

WEDSTRIJDEN
De Handboogliga organiseert
recreatieve en competitieve
wedstrijden. Bij indoor-wedstrijden
wordt er geschoten op doelwitten
op 18 en 25 meter. Het outdoorschieten gebeurt voornamelijk tijdens
de zomer. De Olympische afstand
bedraagt 70 meter. Maar er wordt
ook geschoten op afstanden van 90
meter en zelfs tot 165 meter (Clout).
Avontuurlijker zijn de 2D/3D-, Field- en
Trap wedstrijden.
JEUGDWEDSTRIJDEN
Voor de jeugd bieden we speciale
wedstrijden aan die aangepast zijn
op jongerenformaat. Ze worden
begeleid zodat ze op een correcte en
verantwoorde manier leren omgaan
met een handboog.

