Meetingverslag “FIELD werkgroep” – 28/09/2017
Aanwezig : Koen Vosters, Pierre Rayen, Jozef Genyn, Niels Pinson, Jean-Pierre Kacic
Afwezig: nihil
Verslag : Koen Vosters

Vergadering start om 19u15 in Zonhoven

Belgisch Kampioenschap
Er worden 4 categorien voorzien in het Belgisch kampioenschap voor Compound en Recurve
(volgens het World Archery reglement) BareBow zonder leeftijdklasse Masters en Longbow en
Instinctive Bow is er maar één leeftijdsklasse voor Heren en één voor Dames.
• Cadet
• Junior
• Senior
• Master
Het is vrij aan de clubs om extra categorien in te lassen voor de prijzen van de field zelf, maar voor de
puten van het Belgisch kampioenschap worden enkel de bovenstaande categorieen gebruikt.
Op het einde van het BK wordt er een evenement georganiseerd. Er wordt nagegaan of dit kan in
samenspraak met 3D zodat er 1 evenement is dat beide behandelt.
Om mee te doen aan het BK moet een club een A status wedstrijd organiseren. A-status is toepassing
van WA reglementen met officiële scheidsrechter op de wedstrijd.
Op dit ogenblik zijn dat:
• Theux - A
• Lier - A
• Tongeren - A
Genk – A
•
Koen neemt contact op met Monique van Alken om te kijken of Le Hardy eventueel wil meedoen en een
A status wedstrijd wil inrichten.
Op dit ogenblik wordt er nog gekeken naar hoe de punten opgesteld worden. (Super Arrow Principe,
Principe van Negatief Verschil, Principe van Procentuele Score(voorstel Theux).
Kleine Update: het lijkt er op dat het systeem van Theux gebruikt gaat worden (procentueel)

TopSport
Niels blijft zich inzetten voor TopSport. Juiste invulling van wat het juist betekent is nog niet helemaal
duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Niels op dit ogenblik niet uitgenodigd wordt op de vergaderingen
van TopSport, ondanks dat hierover een akkoord bestaat.
Op dit ogenblik is er geen budget voor uniformen (moeten zelf door de schutters aangekocht worden).
Werkgroep Field is er van overtuigd dat inschrijvingsgelden voor de schutters wel terugbetaald moet
worden.
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Jeugdpaaltjes(gele paaltjes) bij Field
Tijdens de GPJJ in Lier werd er opgemerkt dat er geen gele paaltjes voor de jeugdschutters stonden. Dit
als opmerking omdat er 2 jeugdschutter compound deelnamen aan de GPJJ. Bij nakijken van het WA
reglement blijkt dat deze schutters van het blauwe en niet het gele paaltje dienen deel te nemen. Het
gele paaltje dient wel aanwezig te zijn voor longbow en instinctive. Na overleg is besloten om het gele
paaltje niet te plaatsen voor de volgende redenen
• De 2 nieuwe jeugdschutters dienen van het blauwe paaltje te schieten
• Longbow en Instinctive schieten al vanaf het blauwe paaltje
• Een aantal field organisatoren zitten al met beperkte middelen mbt tot mankracht, een extra
paaltje resulteert in bijkomend extra werk (snoeien, geode posities kiezen, …)
• Een aantal interessante doelen op fields zijn dan niet meer mogelijk doordat er geen plaats is
voor het gele paaltje
• Extra vertragingen aangezien sommige posities van het gele paaltje enkel via een omweg
bereikbaar zijn

Initiatie Field
De initiatie field was vorig jaar een beperkt succes. Niettemin blijft de vraag erachter bestaan. Om de
toestanden van vorig jaar aan te pakken (reservaties waar niet voor wordt opgedaagd) worden de
volgende actiepunten voor de initiatie field op poten gezet
•
•
•

Field initiatie wordt op voorhand betaald
Zowel field als 3D initiatie
Reclame op zowel fields als 3D

Felicitaties Schutters
Er zijn een paar opmerkingen gekomen met betrekking tot de felicitatie van schutters voor een behaald
resultaat. Hier wordt nog aan gewerkt om het op een snelle en kwalitatief juiste manier te doen, gezien
het beperkte budget.

Open ActiePunten
Pierre
•
•
•
•

Contactgegevens 3D Organisatie doorgeven aan Koen
Beheren communicatie met Theux voor puntentelling (eventueel meeting inplannen)
Communicatie naar clubs voor regeling BK
Contacteren TopSport wegens niet uitnodigen Niels

Koen
•
•
•
•
•

Contacteren Monique voor A status Le Hardy
Contacteren 3D voor uitreiking prijzen Field
Excel maken voor Fields om makkelijk de resultaten door te geven voor BK
Email Karine voor jeugdpaaltjes
Contacteren Legolas om deel uit te maken van initiatie (3D gedeelte)
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Niels
•
•

Proactief opvolgen TopSport
Plan opstellen voor TopSport

Einde van de vergadering: 23u

