Archery Tag, handboog spel.
Deze archery tag totaalset is ideaal voor verjaardagsfeestjes, scholen en bedrijven, de set bevat alles wat nodig is
om archery tag als activiteit te kunnen aanbieden.
Met deze Archery Tag set kunt u onmiddellijk aan de slag. De materialen in de set zijn geschikt voor zowel kinderen als
volwassenen en kunnen door links- en rechtshandige schutters gebruikt worden.
Archery Tag handboog
• Deze universele handboog bestaat uit één stuk zeer sterk kunststof. De boog heeft een totale lengte van 60
inch (ongeveer 152cm) en een trekkracht van 18 LBS of 22 LBS.
• Kids set: Het voordeel aan de lichtere boog is dat hierdoor de pijlen minder hard aankomen en het spel dus op
kleinere velden gespeeld kan worden, je hierdoor ook op kortere afstanden op elkaar kan schieten en het spel
toegankelijker is voor kinderen/jongeren.
• Volwassenen set Met de zwaardere variant komen de pijlen harder aan en kan er verder geschoten worden,
hierdoor zijn deze bogen meer geschikt voor (jong)volwassenen en/of spelvarianten waarbij de pijlen een
langere afstand af moeten leggen.
Valken MI-3 helm
• De helm is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen en beschikt over een enkele lens. Het masker biedt
optimale gezichtsbescherming en beschermt daarnaast ook de oren. Ook zijn de hoofd- en kinband makkelijk
te verstellen voor optimaal comfort.
• Een set komt met blauwe en rode helmen om de tegenstanders beter te identificeren.
• Belangrijk: Draag steeds de veiligheidshelm bij het betreden van de arena
Pijlen
• De pijlen ( 3 stuks per deelnemer ) zijn geschikt om te gebruiken voor Archery Tag. Dankzij de stompe punt
in de vorm van een soft 'foam' balletje is deze pijl 100% ongevaarlijk. Door de relatief lange veren en de
lengte van de schacht is deze handboogpijl goed uitgebalanceerd en kan er gericht mee geschoten worden.
Optioneel: 2x Archery Tag target (inclusief houders)
•Het Archery Tag Out Target is speciaal ontworpen voor Archery Tag en heeft 5 uitgesneden cirkels die er uit te
schieten zijn met de Veiligheidspijl.
• Tip: Oefen eerst het boogschieten op de targets, zo ben je beter voorbereid voor het spel.
OPGELET:
Bij het hanteren of gebruiken van dit product dient veiligheid altijd de eerste prioriteit zijn.
Archery tag is bedoeld voor leeftijden 8+. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben volwassenen of ouderlijk toezicht
nodig.
BELANGRIJK: Draag steeds zorg voor uw pijlen, bij verlies of ernstige beschadiging vragen we een vergoeding
van 10 € per te vervangen pijl.

Spelvormen Archery Tg

1. Archery tag trefbal
Trefbal is de makkelijkste spelvariant voor archery tag.
Spel: In de battle arena worden er 2 vakken gemaakt waarbinnen de spelers zich mogen bewegen. Leg pijlen ( 3 per
deelnemer ) en bogen op de middellijn. De spelers starten elk aan hun achterlijn. Bij het startsein lopen alle deelnemers
naar de middellijn om hun wapens op te nemen
Spelvariant: gebruik slechts 1 pijl per deelnemer, om het spel interessanter te maken de afgeschoten pijlen kunnen
gerecupereerd worden door de spelers.
Er wordt bijvoorbeeld gespeeld met 4 tegen 4. Zodra jij wordt geraakt door één van de veiligheidspijlen ben je af en
wacht je aan de zijkant tot afloop van het spel.

Doel: Het team dat als laatste overblijft is de winnaar.
Tijd: Het spel eindigt wanneer één van beide teams volledig is uitgeschakeld.
Tip: Het voordeel van het trefbalspel is dat hiervoor geen obstakels nodig zijn om te spelen, ideaal voor in de gymzaal
dus.

2. Archery Tag capture the flag
Spel: Het is de bedoeling dat je de vlag van zowel je eigen team als van het andere team op de ''thuisbasis'' hebt
teruggebracht. Elke keer dat de vlag van de tegenstander bij je eigen ''thuisbasis'' (terwijl je eigen vlag er ook staat)
wordt teruggebracht heb je een punt en wordt de vlag van de tegenstander weer naar hun ''thuisbasis'' gebracht. Wanneer
je wordt geraakt door je archery tag tegenstander dan steek je je boog in de lucht (zo kan iedereen kan zien dat je af bent
) en keer je terug naar je ''thuisbasis'' waar je weer opnieuw kunt beginnen. Heb je je eigen vlag of die van de
tegenstander in bezit en wordt je geraakt? Dan laat je deze gelijk vallen en keer je terug naar je ''thuisbasis''.
Doel: Verzamel zoveel mogelijk punten.
Tijd: Stel voor deze archery tag spelvorm je eigen tijd in hoelang je het spel wilt spelen.
Tip: Verzamel onderweg naar het vijandige kamp pijlen om te kunnen schieten.

3. Archery Tag last man standing
Spel: Deze spelvorm heeft als doel dat jij de laatste bent die uiteindelijk overblijft. Schakel zoveel mogelijk
tegenstanders uit tot dat jij degene bent die als laatste over is zodat jij de winnaar bent. Wanneer je geraakt bent steek je
je archery boog in de lucht zodat iedereen ziet dat je af bent en ga je terug naar het beginpunt van het spel.
Doel: Probeer als laatste strijder over te blijven.
Duur: Het spel eindigt als er nog één persoon overblijft.
Tip: Verzamel onderweg pijlen. Leg bij het begin van het spel de bogen en pijlen op een lijn. Laat de deelnemers bij het
startschot vanaf een afstand lopen naar het materiaal.

Archery Tag Targets
Het Archery Tag Target heeft 5 uitgesneden cirkels die er uit te schieten zijn met de Veiligheidspijl.
Speltip:
Een voorbeeld van een spelvorm hierbij is bijvoorbeeld dat, indien de uitgesloten speler een cirkel uit het target kan
schieten weer toegelaten wordt in het spel; indien de middelde cirkel uit het target wordt geschoten, het volledige team
terug het veld in mag.
hierdoor creëer je een extra spelelement.

• Tip: plaats de cirkels voor ongeveer de helft in het target; hierdoor kunnen ze met één goed geplaatst en
krachtig schot uit het doel geschoten worden
•

Afmeting target: 56 x 56 x 7 cm

•

Diameter cirkels: 5x :15 cm

•

2 staanders uit foam per target meegeleverd

•

Dit target is erg licht en hierdoor ook gemakkelijk tijdens het spel te verplaatsen

•

Gemaakt van weerbestendig foam waardoor dit target buiten mag blijven staan

Let op: deze targets zijn niet geschikt voor pijlen met een scherpe punt.

