
PROGRAMMA WK ARCHERY 2019

 

 

De Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten 2019 in ‘s-Hertogenbosch
komen steeds dichterbij. Een bezoek aan het grootste sportevenement van 2019 is

niet alleen een must voor alle handboogfans in Nederland, ook voor fans van
andere sporten en liefhebbers van cultuur valt er voldoende te genieten van 3 tot

met 16 juni. Het evenement Archery2019 belooft een feest te worden met een
heerlijke mix van topsport en entertainment.

Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten 2019
De Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten 2019 zorgen ervoor dat de
stad ’s-Hertogenbosch vanaf eind mei wordt overspoeld met handboogschutters
van over de hele wereld. Ruim 1000 schutters uit 90 landen gaan de strijd met
elkaar aan om de wereldtitels. Daarnaast zijn de wereldkampioenschappen in ’s-
Hertogenbosch het belangrijkste kwalificatietoernooi zijn voor de Olympische en
Paralympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Er staat met andere woorden
nogal wat op het spel in ’s-Hertogenbosch.
 
Fanplaza en Archery2019 Lane
De kwalificaties bij The Dukes zijn gratis te bezoeken, net als de finales van de WK
voor schutters met een beperking. Daarnaast kun je op de Limietlaan – tussen de
Parade en The Dukes – genieten van allerlei activiteiten. Er worden verschillende
sportclinics verzorgd voor scholen uit de omgeving en bezoekers kunnen
ontdekken of zij een pijl in de roos kunnen schieten. Ook is er een escaperoom, een
museum en een pop-up bioscoop. In restaurant Archery Club kun je daarnaast
genieten van heerlijke gerechten voor lunch en diner. Op het terras heb je
bovendien een fantastisch uitzicht over het water.
 
Meer dan sport
Maar er is nog méér. Fans van Formule1 kunnen op zondag 9 juni een Red Bull
Racing Formule1-auto bewonderen en wordt bij The Dukes de GP van Canada live
uitgezonden op groot scherm. Voetballiefhebbers kunnen op dinsdag 11 juni op de
Parade komen kijken naar de eerst WK-wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen. En
zelfs als je niets om sport geeft is Archery2019 een feest om bij te zijn. Op dinsdag 11
juni komt YouTube-ster Djuncan naar de Parade voor een demonstratie (gratis) van
zijn Fortnite skills, op woensdag 12 juni vindt het gratis muziekfeest Hart voor
Muziek plaats met o.a. Jannes en Django Wagner en donderdag 13 juni staat de
Edwin Evers Band in de Archery2019 Arena.



PROGRAMMA WK ARCHERY 2019

 

 

WK Para 3 - 9 juni 
Kwalificatiewedstrijden The Dukes (gratis) 
Dagelijks 3 - 7 juni van 10:00 - 18:00 uur 
 
Finales WK-Para 
8 juni - Archery2019 Arena Parade (gratis) van 09:00 - 17:00 uur
 
9 juni - Archery2019 Arena Parade (gratis) van 09:00 - 14:30 uur
 
WK valide handboogschutters 10 - 16 juni
Kwalificatiewedstrijden The Dukes (gratis) 
Dagelijks 10 - 14 juni 10:00 - 18:00 uur
 
Finale WK-valide handboogschutters 
15 juni - Archery2019 Arena Parade 10:00 - 17:00 uur
16 juni - Archery2019 Arena Parade 10:00 - 17:00 uur 
Tickets vanaf € 11,50
 
Entertainment JAZZ IN DUKETOWN op de Parade (gratis) 
Vrijdag: 18:00 - 23:30 uur 
Zaterdag: 18:00 - 23:30 uur 
Zondag: 18:00 - 23:30 uur 
Maandag (2e pinksterdag): 13:00 - 18:00 uur 
 
Dinsdag 11 juni 
Eerste WK-wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Nieuw-Zeeland op groot
scherm!
15:00 – 17:00 (gratis) 
 
Fortnite met Djuncan 
Vanaf 17:00 (gratis) 
 
Woensdag 12 juni 
Hart voor Muziek op de Parade met 30 Nederlandstalige artiesten
19:30 – 23:00 uur 
 
Donderdag 13 juni
Edwin Evers Band Live op de Parade 
Voorprogramma Wolter Kroes
19:30 – 23:00 uur
Tickets € 16,50
 
 


