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Handboogschieten 

Veel mensen maken 

kennis met de 

handboogsport tijdens 

een familie- of 

bedrijfsuitje. Ook via 

films of series op 

televisie zien veel 

mensen hoe leuk het is 

om goed met pijl en boog om te kunnen 

gaan. 

Het leuke van handboogschieten is dat 

iedereen het kan. Jong en oud, man en 

vrouw, zelfs als je mindervalide bent zijn er 

mogelijkheden om te kunnen boogschieten. 

 

Je kunt alleen niet overal 

boogschieten… 

De keuze van een 

vereniging die echt 

bij je past is heel 

belangrijk, omdat je 

altijd met veel 

plezier wilt gaan 

schieten. 

Misschien is Hunterclub wel die vereniging 

voor jou. 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn de gezelligste handboogvereniging 

van Oosterhout (dat vinden wij tenminste...) 

Op 1 juli 2018 is onze vereniging gestart met 

10 leden en sindsdien groeien we gestaag. 

Wij hebben 

verschillende 

locaties tot onze 

beschikking waar 

wij op verschillende 

dagen en tijden aanwezig zijn.  

Op deze locaties trainen wij 3D en blazoen en 

kunnen wij zelfs 

oefenen op het lange 

afstand schieten: tot 

70 meter! 

Kijk op de kalender op 

onze website 

hunterclub.nl/kalender waar wij wanneer 

aanwezig zijn. Voor leden hebben wij een 

speciale groeps-app. 

 

Omdat er altijd minstens 1 

gediplomeerd trainer 

aanwezig is, kun jij ook de 

fijne kneepjes van de 

techniek leren.  
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Veiligheidscursus 

Nog geen ervaring binnen de handboogsport? 

Geen probleem, bij Hunterclub hoef je niet te 

wachten tot er een veiligheidscursus start: je 

stroomt direct in en start op het moment dat 

het jou uitkomt de veiligheidscursus die  

6 lessen duurt.  

Tijdens de eerste lessen kun je gebruik maken 

van materiaal van de vereniging, je hoeft dus 

niet meteen je eigen boog aan te schaffen.  

 

 

Soorten lidmaatschap 

Hunterclub heeft twee verschillende soorten 

lidmaatschap:  

1) een jaarlidmaatschap: onbeperkt trainen 

tijdens de openingsuren en het hele jaar 

geldig. 

2) een seizoen lidmaatschap: ook onbeperkt 

trainen tijdens de openingsuren, maar geldig 

van 1 april tot en met 30 september. 

 

Kinderfeestjes en clinics 

Je kunt bij ons ook je 

kinderfeestje vieren! 

Hunterclub zorgt 

voor een feestelijke 

aankleding, het 

materiaal, limonade 

en wat lekkers. Tijdens het feestje leren de 

kinderen de eerste stappen binnen het 

handboogschieten en organiseren wij een 

wedstrijdje waarbij de winnaar met een 

mooie prijs naar huis gaat. Voor de overige 

gasten is er natuurlijk ook een leuke 

herinnering. 

Voor jongeren vanaf ± 16 jaar en volwassenen 

organiseren wij clinics voor groepen van 5 tot 

20 personen.  

Tijdens een 

clinic, die 2,5 uur 

duurt, leren de 

deelnemers de 

eerste stappen 

van het 

handboogschieten. Koffie/thee met iets 

lekkers en het gebruik van de materialen is 

inbegrepen. 

Neem contact met ons op voor de prijzen en 

mogelijkheden. 

En jij….? 

Ben je enthousiast geworden en wil je, samen 

met ons, op een plezierige manier met 

handboogsport bezig zijn? 

Neem contact met ons op en wie weet mogen 

wij jou binnenkort verwelkomen voor een 

gratis proefles, een clinic of meteen als nieuw 

lid! 

 

 

 

 

 

 

Correspondentie adres:  

Herendam 19, 4908 AM  OOSTERHOUT 

Telefoon: 0162-692516 

KvK: 71677674 

Bank: NL61RABO 033.01.57.566 


