Bondskampioenschappen Indoor Teams Barebow te Landsmeer.
Op zondag 18 maart vertrok het Barebow team van handboogvereniging L´Arc te Cuijk met goede
moed naar Landsmeer.
Aan de start waren er 8 teams. 2 teams van VZOD uit Zeelst, 1 team van de Vrijheid uit Zuid-Laren, 1
team van de Waterlandschutters uit Purmerend, 1 team uit Hilversum, 2 teams van de Meierijers uit
Berkel Enschot en ons eigen dames team van L’Arc. De teams zijn gemengd. Ons team bestaat als
enige uit allen dames: Sylvia Damen, Tess Doorewaard, Liesbeth Peels en Marianne Daatzelaar. Deze
dames schieten pas 1 tot 2 jaar handboog! Klasse dames.
Na de 1e ronde van 30 pijlen nam VZOD1 de voorsprong met 727 punten. De scores van de beste 3
schutters worden bij elkaar opgeteld. L’Arc was tweede met 677 punten. Vrijheid was derde met 668
punten. Gevolgd door VZOD 2 met 1 punt minder.
Na de 2e ronde van weer 30 pijlen stond VZOD 1 nog steeds bovenaan met 1464. De Vrijheid had
L’Arc een plaats omlaag gezet met 1395 en L’Arc had 1347 punten. Gevolgd door VZOD 2 met 1335
punten.
In de finale ronde schieten de nummer 1 en de nummer 8 tegen elkaar. Nummer 2 ten 7, nummer 3
tegen 6 en 4 tegen 5. De winnaars gaan door voor de halve finale. De winnaars daarvan gaan weer
door naar de finale voor Goud en Zilver. De verliezers van de halve finale gaan door naar de troost
finale voor het Brons.
In de finale rondes schieten 3 teamleden in 2 minuten ieder 2 pijlen weg op dezelfde baan. Het team
met het hoogste punten aantal krijgt 2 punten, bij gelijkspel beide 1 punt en de verliezer geen punt.
Er worden minimaal 3 series geschoten en het team dat het eerst 5 wedstrijdpunten scoort wint. Bij
gelijk spel op 5 punten volgt er een shoot-off.
L’Arc won van de Meierijers 1 in de kwart finale met 6-2. Verloor helaas de kwart finale tegen de
Vrijheid met 0-6, die uiteindelijk ook Bondskampioen werden, met op de tweede plaats VZOD 1. In
de troost finale won L’Arc van VZOD 2 met 5 tegen 1. Daarmee werden ze derde van Nederland.
Dames petje af! Half februari, tijdens de Rayon Kampioenschappen, behaalden ze Zilver, net achter
VZOD 1. Heel L’Arc is trots op jullie.

