
Archery Tag Veldindeling 

Veldafmetingen: 25 meter lang, 12 meter breed en de save zone ongeveer 5 meter. 

  

Archery Tag Spelregels  

De spelregels hieronder zijn voor Archery Tag, Arrow Battle, Dodgebow, Shoot Out geschikt maar zijn 
eigenlijk richtlijnen. 
Het spel en de spelregels mogen best door jouw fantasierijke ingevingen aangepast worden, het gaat er 
om dat iedereen een te gek spel gaat ervaren. 
  

De Voorbereiding 

• Zet een ruim speelveld op bijvoorbeeld met pylonen, lint of krijtmarkering en zorg voor een safe 
zone in het midden. 

• Zorg voor een even aantal spelers in twee groepen. 
• Bij voorkeur deel je de twee teams op de kleur rood en blauw zo dat het duidelijk is wie bij welk 

team hoort. 
• Zet op het linker en rechter deel van het veld de luchtbunkers op. 
• Leg alle pijlen in de save zone in het midden. 
• Leg alle bogen en maskers even verdeeld bij de achterlijnen van het veld. 

Het Spel 

• Tijdens het spel dient iedereen zich aan de onderstaande regels te houden. 
• Het spel duurt 10 minuten. 
• Bij het startsignaal zoeken de spelers een pijl en proberen tegenstanders te raken. 
• Pijlen buiten het veld mogen worden opgehaald, maar alleen binnen de veldlijnen mag worden 

geschoten. 
• De save zone is voor beide teams niet toegankelijk. 
• Elke speler mag maximaal 1 pijl meedragen. 
• Wordt je geraakt door een pijl stap je buiten de lijnen en heeft de tegenstander 1 punt. 
• Ben je geraakt dan wacht je 30 seconden, daarna mag je terug in het spel vanaf de achterlijn. 
• Wordt je geraakt nadat er 7 speelminuten zijn verstreken dan mag je niet meer terug het veld in. 
• Na 10 minuten stopt het spel, het team met de meeste punten heeft dan gewonnen. 

  
Alternatieve Spelregels: 
  
Team Deathmatch 

• Op elke achterlijn start een team. 
• Geen savety zone, pijlen verdeeld bij de achterlijnen (eventueel een paar verstopt in het veld). 
• Je mag maximaal 3 pijlen meedragen. 
• Als iemand geraakt wordt (ook door pijlen uit eigen team) ben je af, en verlaat je het veld. 
• Het team met de laatste speler in het veld heeft gewonnen. 
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