
Handboogschieten 
Schietsportcentrum Alphen 

Contact: 
 
Wil je graag kennis maken met deze Olympische sport 
dan ben je altijd welkom. 
 
Ga naar onze website, www.svalphen.nl, ga naar het kopje  
“AANMELDEN VOOR LANGSKOMEN”, om je aan te melden voor 
de kennismaking. Je krijgt antwoord van ons voor de uitnodiging. 

☺ ☺

Amerikalaan 169  ☺  2408 TX  Alphen aan den Rijn 
Tel. 0172 601 399  ☺  info@svalphen.nl  ☺  www.svalphen.nl 

Aangesloten bij: 



Ontspanning voor jong en oud 

      conditie 

fascinerend 

Handboogschieten is een sport voor jong (vanaf 7 jr.) en oud.  

Schroom niet en kom langs voor kennismaking met deze mooie 
sport. 

 
Handboogsport 

De handboogsport beoefenen wij binnen en buiten. In onze accommoda-
tie kunnen wij 6 banen opzetten en buiten 4 schietbanen. 

Vooraf gaan we ons eerst warm en los maken en daarna gaan we hand-

boogschieten. Wanneer je enkele weken geschoten heb is het de bedoe-
ling dat je een eigen handboog en pijlen aanschaft. Meer over de hand-

boogsport kunt u krijgen van onze ervaren handboogschutters. 

AANBEVOLEN 

Kennismakingsarrangement voor het handboogschieten! 

Wanneer u na het eerste bezoek aan ons geïnteresseerd bent in deze sport 

dan bieden wij u een Aspirantenlidmaatschap aan. Dit lidmaatschap kost 

slechts 50 euro. 

Dit betekend dat u 4 avonden onder begeleiding van een trainer geïnstru-

eerd wordt. Na deze 4 avonden kunt u beslissen of u lid wilt worden van de 

vereniging of dat u zegt, het was mooi maar niets voor mij. 

Wanneer u besluit om dan wel lid te worden van de vereniging dan krijgt u 

35 euro korting bij het inschrijven op het lidmaatschap. 

Binnen onze vereniging kunt u als recreant of als sportschutter schieten.  
Onze trainers kunnen u begeleiden naar de top. 
Wij hebben binnen onze vereniging een eigen competitie. Daarnaast zijn er 
meerdere competities, open wedstrijden, Rayon wedstrijden, Nederlandse 
kampioenschap etc. Als u daar ook in de top zit dan is het mogelijk om aan 
de Olympische spelen mee te kunnen doen. 
Er wordt op avonden en op zaterdag handboog geschoten. 


