
Overzicht indeling disciplines en klassen Noord Nederlandse Handboog Federatie (NNHF)

Discipline en klasse 

senioren vanaf 18 jaar

Afkorting 

discipline

Aantal 

klassen

Afkorting bij 

opgave 

wedstrijden 

Criteria voor indeling schutters Minimaal 

wedstrijd 

gemiddelde

Vervallen klasse indeling 

vorige wedstrijdreglement

Senioren Compound C 3

C1

C2

C3

alle typen Compoundbogen 8,5

7,5

lager dan 7,5

C1 en deels C2

C2

C2

Senioren Recurve R 3

R1

R2

R3

Alle typen Recurvebogen met een richtmiddel.

Bogen zonder richtmiddel vallen in de Barebow 

discipline (BB)

8,5

7,5

lager dan 7,5

R1 en deels R2

R2 deels en R3 deels

R3 deels en R4 volledig

Senioren Barebow * BB 1  BB1

Boog mag geen richtmiddelen bevatten.

Alle types zijn toegestaan. Bogen die niet aan de 

kwalificatie voor Traditioneel (T) en/of Barebow Hout 

(BBH) voldoen, vallen automatisch onder de Barebow 

(BB) klasse. 

Een kleine demper op de boog is toegestaan.

Face/stringwalking is toegestaan.

n.v.t.

is maar 1 

klasse van

BB1

Senioren Barebow Hout * BBH 1  BBH1

Boog is van hout en mag alleen ter bescherming 

kunststof materialen bevatten die de snelheid van de 

boog niet beïnvloedt.

Boog mag een venster/pijlsteun bevatten.

Er wordt met houten pijlen geschoten met (bij voorkeur) 

natuurveren.

n.v.t.

is maar 1 

klasse van

N.v.t nieuw

Senioren Traditioneel * T 1  T1

Boog is van hout en mag alleen ter bescherming 

kunststof materialen bevatten die de snelheid van de 

boog niet beïnvloedt.

Er wordt “over de hand” geschoten, een venster of 

pijlsteun is niet toegestaan.

Er wordt met houten pijlen geschoten met natuurveren.

n.v.t.

is maar 1 

klasse van

TH

* Let op!  Alle overige vormen,  bijv. houten boog met aluminium of carbonpijlen zijn Barebow (BB)

Discipline en klasse 

junioren

Afkorting 

discipline

Aantal 

klassen

Afkorting bij 

opgave 

wedstrijden

Criteria voor indeling schutters Minimaal 

wedstrijd 

gemiddelde

Vervallen klasse indeling 

vorige wedstrijdreglement

Junioren Compound CJ 3

CJ15-17

CJ12-14

CJ<12

alle typen Compoundbogen
n.v.t.

op basis van 

leeftijd

CJ1

CJ2

CJ3

Junioren Recurve RJ 3

RJ15-17

RJ12-14

RJ<12

Alle typen Recurvebogen met een richtmiddel.

Bogen zonder richtmiddel vallen in de Barebow 

discipline (BBJ)

n.v.t.

op basis van 

leeftijd

RJ1

RJ2

RJ3

Junioren Barebow * BBJ 3

BBJ15-17

BBJ12-14

BBJ<12

Boog mag geen richtmiddelen bevatten.

Alle types zijn toegestaan. Bogen die niet aan de 

kwalificatie voor Traditioneel (TJ) voldoen, vallen 

automatisch onder de Barebow (BBJ) klasse. 

Een kleine demper op de boog is toegestaan.

Face/stringwalking is toegestaan.

n.v.t.

op basis van 

leeftijd

BBJ1

BBJ2

BBJ3

Junioren Traditioneel * TJ 3

TJ15-17

TJ12-14

TJ<12

Boog is van hout en mag alleen ter bescherming 

kunststof materialen bevatten die de snelheid van de 

boog niet beïnvloedt.

Boog mag een venster/pijlsteun bevatten.

Er wordt met houten pijlen geschoten met (bij voorkeur) 

natuurveren.

n.v.t.

op basis van 

leeftijd

THJ1

THJ2

THJ3

* Bij de junioren is geen aparte discipline Barebow Hout van toepassing!

Nieuwe schutters worden bij wedstrijden ingedeeld in de 1e klasse van een discipline waarin zij (nog) niet zijn geklasseerd. Bij 

opgave voor wedstrijden dienen zij NNB of een 0 achter hun discipline te zetten.


