
 

WINTERANIMAL 

Inschrijven voor de 3D-WINTERANIMAL is mogelijk tot 3 februari 2017 
 

 

Klassen: 

Heren of dames  

Veteranen (vanaf 55 jaar)  

Senioren (17 - 54 jaar)  

Junioren (13 - 16 jaar)  

Aspiranten ( tot 13 jaar)  

Deelname:  
Volwassenen:  

1 dag €11,00  

2 dagen €17,00  

Jeugd:  

1 dag € 8,00  

2 dagen €12,00  

Inschrijven: 

eilandschutters@gmail.com of 

www.eilandschutters.nl 

o.v.v. 

- Naam, Voornaam 

- E-mailadres 

- (Huisadres voor het 

  opsturen van prijzen) 

- Bondsnummer 

- Vereniging 

- Klasse 

- Discipline: 

Disciplines: 

Recurve: FSR 

Compound: CU 

Barebow Recurve – Compound: BBR - 

BBC  

Longbow: LB 

Historical bow: HB 

 

 

 

 

 

Op 11 en 12 februari 2017 wordt door de Eilandschutters op Texel weer de 

inmiddels traditionele 3D-WINTERANIMAL georganiseerd.  
 

Het parcours wordt uitgezet in het duingebied ten noorden van de Koog. 

Centrale verzamelplaats is de parkeerplaats bij Paal 21. De route is vanaf 

afslag Pijpersdijk aangegeven. Op de ruime parkeerplaats is genoeg plaats 

voor uw auto. Daarnaast vindt u op het afgezette deel van de parkeerplaats 

de cateringtent, EHBO, toiletvoorzieningen, wedstrijdoffice en inschietbaan. 
 

Net als in voorgaande jaren krijgt u 20% korting op de veerboot (geldt niet 

voor abonnementhouders). De teruggave geschiedt door het inleveren van uw 

ticket. Dit kan gelijktijdig bij het aanmelden. De korting geldt voor beide 

dagen. 

    
De WA2017 wordt geschoten volgens de IFAA regels 2011-2012 en staat ook 

open voor niet-NHB-leden. De aanvang op beide dagen is 9.30 uur. De 

prijsuitreiking zal omstreeks 16:30 uur of eerder plaatsvinden. Er wordt 

geschoten vanaf de rode, blauwe of gele plok. Het gehele parcours bestaat 

uit doelen op onbekende afstand.  

De A - schutters zijn teamcaptain en ontvangen bij aanmelden een envelop 

met scorebriefjes voor hun team. Aan het einde van de schietdag leveren 

teamcaptains alle scorebriefjes van hun baan tegelijk in. 
 

Betalen:  
Inschrijfgeld dient vooraf te worden voldaan op rekeningnummer 

NL54INGB0673830209 t.n.v. Eilandschutters Texel. Na ontvangst van uw 

betaling wordt uw naam en startnummer op de website gepubliceerd.   

We houden ons het recht voor om klassen/disciplines  met minder dan 5 

deelnemers samen te voegen. 

Late inschrijvingen worden geaccepteerd met dien verstande dat dit niet 

leidt tot herindeling van de klassen of prijzen.
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