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Overzicht Run-archery 2017
Op drie plaatsen in Rayon 1 werden in 2017 Run-Archery wedstrijden georganiseerd, n.l. bij
Avalon sports in Apeldoorn en bij St. Switbertus in Lichtenvoorde. Voor de jeugd was er een
introductie wedstrijd bij de Streekschutters in Bovenkarspel.
Na een aarzelende start in 2015 en 2016 is er dit jaar sprake van een toenemende
belangstelling bij verenigingen en deelnemers voor deze tak van boogschieten. Dit is vooral
te danken aan het niet aflatende enthousiasme van de Stuurgroep Run-Archery.
Een extra woord van dank is op zijn plaats voor de voormalige Bondsdirecteur Paul ten Hag
die hier richting en structuur aan heeft gegeven.
Getracht werd om bij een aantal geïnteresseerde verenigingen trainingsgroepen op te
starten. Gebleken is dat het enige tijd gaat kosten om dat in te bedden. Er bestaat immers
nog geen trainersopleiding voor deze discipline. Initiatieven voor een
samenwerkingsverband met atletiek-verenigingen zijn tot op heden niet van de grond
gekomen.
De Stuurgroep heeft het afgelopen jaar veel werk verricht aan het opstellen van universele
reglementen. Deze worden binnenkort bij World Archery aangeboden.
Ook het format van de wedstrijden werd aangepast. Naast de gebruikelijke loopafstanden
van 1000 mtr. voor de individuele achtervolging is er ook een sprintafstand van 400 mtr.
geïntroduceerd. Een groot succes was verder de team-relay waarbij de sporters in
estafetteverband de strijd met elkaar aangaan.
Buiten Apeldoorn en Lichtenvoorde waren er nog drie wedstrijden n.l. in Roermond,
Zoetermeer (NK) en Wageningen. Bij alle wedstrijden kon er punten behaald worden voor
de Run-Archery Cup.
Het streven is om in 2018 weer vijf wedstrijden te organiseren. Ook is het mogelijk om aan
buitenlandse wedstrijden deel te nemen. Er zijn wedstrijden in Duitsland, Frankrijk en
Rusland.
Voor belangstellenden is op de site handboogbond.nl van de NHB veel te lezen over deze
mooie discipline. Waaronder veel foto’s en wedstrijdverslagen. In 2018 is er via deze site
een digitale wedstrijdkalender met betaalfunctie voor inschrijving opengesteld.
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