
Het Koningstoernooi, de spelregels
Dit is een traditionele verschieting, die eens per jaar op vrijwel elke 
handboogschietvereniging gehouden wordt, teneinde te bepalen wie op 
dat moment de toppers van de club zijn.
Om de titel van Koning zijn waardige status te laten behouden, dan wel 
terug te geven, zijn er (in 2011) een aantal regels in het leven geroepen 
door het toenmalige bestuur.

Bepaald is dat het pijlgemiddelde minimaal 8.5 dient te bedragen en 
dat er minimaal 2 schutters deelnemen waarvan de scores aan 
bovengenoemd minimum voldoen

Koning / Koningin

Voor Koning / Koningin komen alle schutters in aanmerking die schieten op een standaard 
blazoen (geel/rood/blauw/zwart/wit) met de juiste afmetingen geldend voor de klasse waarin 
de deelnemer is ingedeeld, (deze titel wordt toegekend aan de schutter met de hoogste score 
van iedereen).
Mocht de winnende score niet voldoende zijn om de Koninklijke titel te rechtvaardigen, dan zal 
er gesproken worden over een eerste heer of dame. 
Schutters die ervoor kiezen om tijdens het toernooi te schieten op dierblazoenen, zijn 
uitgesloten van de strijd om de koningstitel, omdat de puntentelling bij gebruik van dit type 
doelen niet met de reguliere (1 t/m 10) telling te vergelijken is.

Eerste dame / heer 

Voor Eerste dame / heer komen alle schutters in aanmerking (deze titel wordt toegekend aan de 
schutter met de hoogste score van het andere geslacht dan de Koning / Koningin.
(In geval van een Koning is er dus ruimte voor een eerste dame, resp. in geval van een Koningin 
is er ruimte voor een eerste heer).
Indien de wedstrijdleiding de Koningstitel niet kan toekennen, blijft deze regel van toepassing.
In dat geval zal er dus een eerste heer en een eerste dame zijn (behalve als er geen deelnemer 
in de betreffende klasse is natuurlijk).

Prins / Prinses

Voor de titel Prins dan wel Prinses Komen alleen schutters tot 18 jaar in aanmerking.
De beste schutter onder de 18 wordt Prins of Prinses (er is dus maar 1 titel te behalen Prins of 
Prinses)
Mocht het gebeuren dat een schutter jonger dan 18 jaar de titel Koning/Koningin of 
eerste Heer/eerste Dame verovert, dan komt de titel Prins/Prinses te vervallen.
Ter verduidelijking: Schutters jonger dan 18 jaar dingen gewoon mee voor de titels van 
Koning/Koningin en eerste dame/heer.



Regels “Koningstoernooi” :

 • Toegankelijk voor alle boogtypen en richtwijzen.

 • Elk pijltype is toegestaan m.u.v. blunds, fluitpijlen en broadheads.

 • Met Compound Unlimited wordt op Dutch targets geschoten.

 • Voor aspiranten en schutters zonder vizier is een 60 cm blazoen toegestaan.

 • Alle andere boogtypen zullen op een standaard 40 cm blazoen schieten.

 • Voorafgaand aan de wedstrijd mogen proefpijlen geschoten worden (2x3).

 • De wedstrijd wordt in 12 beurten geschoten.

Bushmastertoernooi 

Door de jaren heen is gebleken dat de scores van schutters zonder vizier redelijkerwijs niet met 
de scores van vizierschutters vergeleken kunnen worden.
Omrekenformules zijn nooit naar ieders tevredenheid toe te passen (is meer dan eens gebleken).
Het gebruik van verschillende blazoenen en scoringsmethoden zorgt ervoor dat het nagenoeg 
onmogelijk is resultaten naast elkaar te houden.
Bovenstaande feiten in combinatie met het gegeven dat onze club een hoog percentage 
“bare bowers” rijk is, hebben ertoe geleid, dat er parallel aan de jaarlijkse strijd om 
de koningstitel, een vergelijkbare strijd wordt gevoerd om de “Bushmaster titel”.

Er is besloten de structuur, zoals gebruikelijk bij het Koningstoernooi (3x Koning op rij betekent 
Keizer), ook voor de “Bushmaster” in te voeren.
Drie opeenvolgende jaren “Bushmaster” betekend dat de betreffende schutter “King (Queen) of 
the jungle” is.
In beide gevallen bestaat de regel dat een Keizer of King of the jungle niet meer, in deze klasse, 
aan het toernooi mag deelnemen tot een nieuwe schutter de titel overneemt.
Doordat tot op heden de ”Bushmaster titel” voor zowel heren als dames gemengd bevochten 
wordt, is er nog geen behoefte aan een barebow tegenhanger voor eerste Dame / Heer.

Als Bushmaster tegenhanger van de kroon voor de Koning(in) was er sinds enkele jaren een Davy 
Crocket muts, deze is inmiddels vervangen door een heuse Australische Bushman’s hoed.
Sinds 2010 is er een Tomahawk voor de Bushmaster als equivalent van de koningsscepter.
Een berenvel i.p.v. de koningsmantel lijkt nog wat onhaalbaar, maar we werken nog aan dit 
onderwerp (hier zijn suggesties altijd welkom).
Om de jeugd tegemoet te komen is er ook een “Bush-versie” van de Prins/Prinses titel in het 
leven geroepen: De “Asterix”, als kroon variant bestaat hiervoor een heuse Asterixhelm, en in 
plaats van de scepter (Koning) of tomahawk (Bushmaster) is er op verzoek van de deelnemende 
jeugd een “toverdrankflesje” om de naam van de titelhouder aan te vereeuwigen (dmv. een leren 
strookje met naam en jaartal).



Regels “Bushmastertoernooi” :

 • Toegankelijk voor alle boogtypen zonder richtmiddelen, met de kanttekening dat  
  voor Compound blank de kleinere (compound) kill geldt in tegenstelling tot de 
  andere klassen waar de grotere (vitals) kill geldt.

 • Facewalking, Stringwalking, markeringen op boog of tab e.d. zijn niet toegestaan.
  Er dient dus instinctief geschoten te worden (richten over de pijl is eigenlijk al niet  
  toegestaan maar ach, dit wordt vooralsnog gedoogd).

 • De gebruikte pijlen dienen van hout te zijn m.u.v. Compound schutters, zij mogen  
  aluminium en/of carbon gebruiken (kunststof veren zijn toegestaan).

 • Er worden 12 beurten geschoten met daaronder 3 of 4 Hunters (kill 20 / Hit 10) af 
  hankelijk van het aantal deelnemers (3 of 4 banen/doelen).
  Bij extreem veel deelnemers of om andere redenen kan de wedstrijdleiding afwij 
  ken van bovengenoemde werkwijze.

 • De wedstrijdleiding is vrij om één of meerdere doelen op een andere afstand te  
  plaatsen dan de bekende 18 meter.

 • De doelen kunnen van het 2D of 3D type zijn.

 • Er mag ingeschoten worden (2x3 pijlen).

Nieuw sinds 2015: “Wheels in the Jungle” (subtitle “The need for speed”):

Door het toenemend aantal Compound blank schutters, heeft de wedstrijdleiding de 
mogelijkheid (weer) toegevoegd, om bij voldoende (min.5) deelnemers een extra klasse toe te 
voegen aan het “Bushmastertoernooi”.
Jaren geleden bestond er ook een prijs voor compound blank, die is afgeschaft doordat er lange 
tijd slechts 1 of 2 deelnemers in deze klasse schoten, waardoor de prijs geen waarde meer had in 
de ogen van de wedstrijdleiding.
Om deze klasse parallel aan de andere klassen te laten lopen, is ook hier een titel voor de 
winnaar, en een titel voor diegene die 3 jaar op rij met de eerste prijs gaat strijken in het leven 
geroepen.
Ook hier zal gelden, dat een drievoudig winnaar worden uitgesloten van deze klasse, tot een 
ander deze titel overneemt.

De bijbehorende titel: “The cable guy” of “The cable girl” voor de wedstrijdoverwinning, en 
J.Rambo (John of Jane) voor de parallel met de Keizerstitel.
Over de namen wordt nog nagedacht, maar voorlopig zijn de bovengenoemde film gerelateerde 
kreten geldig.
Over een hoofddeksel, scepter, en een naamvereeuwigingsmogelijkheid wordt nog nagedacht.
(Ook hier zijn (goede) suggesties welkom).



Algemeen:

 • Voor zowel het Bushmaster- als het Koningstoernooi geldt dat de schutters de   
  schietlijn niet mogen overschrijden om hun pijlen te halen.

 • Het halen van de pijlen en het noteren van de scores zal door niet deelnemende  
  personen worden uitgevoerd, die door de wedstrijdleiding worden geselecteerd.

 • Ten einde dit vlot en correct te laten verlopen, dient elke schutter gebruik te 
  maken van 3 pijlen, die qua uiterlijk geen onderlinge verschillen vertonen, en zijn/ 
  haar pijlen duidelijk te merken (voor Bushmaster schutters tevens nummeren 1,2  
  en 3).

 • Bushmaster schutters mogen elke beurt 3 pijlen schieten in volgorde van numme 
  ring (alle geschoten pijlen worden geteld net als bij de clubcompetitie).

 • In geval van onduidelijke nummering of ontbreken van nummers zal de laagst mo 
  gelijke score worden gerekend.
 
 • Alleen de pijlscores worden genoteerd, dus subtotalen en totalen zullen achteraf  
  worden berekend (er wordt dus niets opgeteld).

 • Tussenstanden en eindstanden mogen niet bekend gemaakt worden aan de deel 
  nemers.

 • Ook gegevens m.b.t. volgordes in de eindstand, zonder scores te noemen dienen  
  geheim te blijven tot de prijsuitreiking (Koningsfeest).

 • De wedstrijdleiding behoud zich het recht voor, de wedstrijdregels jaarlijks te her 
  zien indien de situatie dit vereist.

Durf vragen te stellen, wanneer iets niet duidelijk is.
(OK, alvast een antwoord op een al eens gestelde vraag: Ja, je mag dus met een compound blank 
op een 60 cm blazoen, mee schieten voor de Koningstitel.)

De Wedstrijdleiding.


