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Voorwoord.
Allereerst, welkom bij het handboogschieten, en HBSV Achilles.
Mijn naam is Jörgen Hendriks en ik begon met handboogschieten in 1993. Mijn hoogtepunten waren vele clubprijzen,
eerste worden van de regio Noord Holland en tweemaal op het NK voor junioren staan. In 2000 stopte ik met de sport
om het in 2010 weer op te pakken bij Achilles. Sinds 2012 ben ik me ook gaan richten op het geven van instructies aan
zowel beginnende schutters als gevorderde schutters die voor een beter resultaat willen gaan.
De reden en inspiratie voor dit werk kwam op het moment dat het oude boekje opraakte. Ik greep de gelegenheid aan
met het voorstel om een nieuw boekje samen te stellen. Mijn doel was het bieden van een goed inzicht in zowel de
handboogsport als de vereniging.
Ik zou graag een woord van dank willen richten aan Ron, Wim, Frank en Ed voor het meedenken. Aan Berend, Alle, Age
en Werner voor hun inbreng en enthousiasme. Een bijzonder woord van dank richt ik aan Martijn voor het model staan.
En aan Erik voor de kleine inbreng.
Verder zou ik nog alle mensen nationaal en internationaal willen bedanken die hun kennis delen.
Ik wens u veel leesplezier en wie weet tot ziens aan de meet.

Koningschieten 2017

*Voor de online versie zijn alle gearceerde woorden of zinnen links
binnen het document, of naar een website. (behalve deze dan.)
Er zijn vele bronnen over het boogschieten. Voor verschillende onderdelen
heb ik specifieke geselecteerd die daarop aansluiten.
Enkele algemene zijn :
NHB - Nederlands Handboog Bond
World Archery youtube kanaal.
performance-archery.tv - Alistair Whittingham
boogwereld.nl

Inhoudsopgave
Geschiedenis van het handboogschieten. ....................................................................................................................................... 1
Geschiedenis van Achilles ................................................................................................................................................................ 2
Verschillende soorten van boogschieten. ....................................................................................................................................... 3
Recurve. ......................................................................................................................................................................................... 3
Compound. ................................................................................................................................................................................... 3
Benaming boogonderdelen en materialen. ............................................................................................................................... 4
Barebow......................................................................................................................................................................................... 6
Longbow........................................................................................................................................................................................ 6
Handboogschieten voor iedereen. .................................................................................................................................................. 7
Wedstrijden. ...................................................................................................................................................................................... 8
De wedstrijden die bij Achilles gehouden worden ................................................................................................................... 8
Nationale en internationale wedstrijden. .................................................................................................................................. 9
Doelen en wedstrijdinformatie. .................................................................................................................................................. 11
De vereniging. .................................................................................................................................................................................. 14
Basistechniek. ................................................................................................................................................................................... 16
Warming –up. .............................................................................................................................................................................. 16
Voorbereiding op het schieten. ................................................................................................................................................. 16
Stap 1. Positie op de schietlijn innemen. .................................................................................................................................. 17
Stap 2. De pijl opzetten. ............................................................................................................................................................. 18
Stap 3. Plaatsen van de peeshand .............................................................................................................................................. 19
Stap 4. Spanning laag ................................................................................................................................................................. 20
Stap 5. Halve spanning. .............................................................................................................................................................. 21
Stap 6. Volle spanning, uitlijnen en ankeren .......................................................................................................................... 22
Stap 7. Lossen ..............................................................................................................................................................................23
Afstellen vizier. ........................................................................................................................................................................... 24
Techniek, geavanceerd. .................................................................................................................................................................. 25
Een beetje geschiedenis. ................................................................................................................................................................ 27
Boogprofielen. ............................................................................................................................................................................ 27
Boogtypen. .................................................................................................................................................................................. 28
De pijl. ......................................................................................................................................................................................... 29
Wedstrijden ................................................................................................................................................................................ 30

Geschiedenis van het handboogschieten.
Rotstekeningen
De pijl en boog zijn in bijna alle culturen bekend. Wie heeft er geen indiaantje gespeeld in zijn jeugd? Al in het
stenentijdperk werd de handboog gebruikt in zowel Europa als Afrika, zoals blijkt uit rotstekeningen in grotten. De
boog werd aanvankelijk gebruikt om mee te jagen. Het was effectiever dan knuppel of speer, en veiliger omdat je verder
van je prooi kon blijven.
De oudste gevonden handboog dateert uit 8.000 v. Chr. Het is echter heel waarschijnlijk dat men al veel vroeger
(100.000 v. Chr.) verschillende soorten bogen maakte: uit een stuk hout of uit meerdere lagen hout, van walvisbeen,
bamboe of hoorn, lang, kort, met of zonder versterking in het midden. De oudste in Nederland gevonden boog dateert
van 4900 v. Chr. Deze is genoemd naar de vindplaats Hardinxveld-Giessendam, en was gemaakt van iep.
Jagers
De pijl en boog worden nog steeds gebruikt voor de jacht door geïsoleerd levende jagers/verzamelaars zoals de
Pygmeeën, de San (Bosjesmannen) in de Kalahariwoestijn in Zuidelijk Afrika, sommige stammen in het Amazone
gebied, en de binnenlanden van Nieuw Guinee. Alleen in Australië kwam de handboog niet voor. De Aborigines hadden
echter de boemerang, eveneens een wapen dat over grote afstand gebruikt kon worden.
Wapens
De boog als oorlogswapen is ook al heel oud. In Spanje zijn ca. 10.000 jaar oude rotstekeningen gevonden waarop
de
mensen met pijlen op elkaar schieten. De Hettieten (2 decennium v. Chr.) perfectioneerden al het boogschieten vanaf
strijdwagens tot een effectieve manier van oorlog voeren. De boogschutter werd zó belangrijk gevonden voor de strijd
dat hij op de strijdwagen een soldaat mee kreeg met een schild om hem te beschermen. Ook de Assyriers, Chinezen en
Egyptenaren hadden veel succes met deze strijdmethode.
Vuurwapen
Met de opkomst van het geweer verdween de handboog als wapen voor de jacht of de strijd geleidelijk naar de
achtergrond. Als vrijetijdsbesteding bleef het wel bestaan. Het was altijd al ook een sport geweest, als afgeleide van het
oefenen voor de jacht of strijd. In het oude Griekenland was het een vast onderdeel op de talrijke spelen die regelmatig
gehouden werden, evenals tijdens ridderspelen in de middeleeuwen.
Gezelligheid of Wedstrijdsport?
Terwijl geleidelijk aan de barrières tussen de elite en de ‘gewone man’
minder werden, nam het spanningsveld tussen hen voor wie traditie
en gezelligheid voorop stonden, en hen die een strakker
gereglementeerde wedstrijdsport wilden, wel toe. De laatste groep
wilde moderniseren en tegen andere verenigingen schieten, ook
internationaal. Daarvoor was organisatie en samenwerking nodig,
gestandaardiseerde regels en materiaal.
Wilt u meer, uitgebreidere, geschiedenis lezen? Kijk dan bij Een beetje
geschiedenis.
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Geschiedenis van Achilles
Achilles is de Griekse halfgod die zich onderscheidde door zijn dappere gedrag. Hij overleefde menige
oorlog maar werd uiteindelijk geveld door een boogschutter die hem trefzeker raakte in zijn Achilleshiel.
Bij de oprichting van onze vereniging, in 1971, werd
gekozen voor de naam van deze legendarische held.
Na vele omzwervingen kregen we in 1994 de
beschikking over onze huidige locatie. Dankzij een
goed beleid is het clubgebouw in 2009 geheel
gerenoveerd en voorzien van een verwarmde vloer. Op de vele banen
kan iedere schutter zijn trefzekerheid vergroten. We hopen natuurlijk
nog vele jaren in dit gebouw te mogen vertoeven.
We begonnen met zeven leden en nu, in 2017, hebben we er rond de
200. Achilles is aangesloten bij de NHB en de leden nemen deel aan
NHB wedstrijden en IFAA wedstrijden. De NHB leden krijgen het
bondsblad toegestuurd.
Leden die geen NHB wedstrijden willen schieten vallen onder - Achilles’
recreatief-.
In september 2001 is het dertig jarig bestaan gevierd en is de geschiedenis vastgelegd in een
klein boekwerkje waarin vele legendarische Achilles helden de revue passeren. Dit boekje kun
je op de website vinden. Net als meer informatie over de vereniging.
De kunst van het boogschieten kan in onze vereniging op velerlei manieren worden beoefend.
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Verschillende soorten van boogschieten.
Recurve.
De recurveboog is in feite de basis van het moderne
boogschieten. De boog zelf bestaat soms uit één geheel of
twee delen, maar de meest voorkomende boog is uit drie
delen opgebouwd. Dan hebben we het over een middenstuk
en twee losse latten. Die latten hebben ook de naam bepaald
omdat ze zijn teruggebogen ten opzichte van de schutter
(recurve). Verder zijn er dan nog een aantal keuzes in opleggers,
buttons, stabilisatoren, vizieren, tabs, slings en heel veel
verschillende soorten pijlen.
De basistechniek is ook de basis voor alle andere boogsoorten.
NHB site
World Archery : Hoe recurveboog schieten
introductie recurveboog

Compound.
De compoundboog is een boog die meest gebruikt wordt door de meer ervaren schutters. De techniek die gebruikt
wordt is geavanceerder dan van een recurveboog.
Door gebruik te maken van cams (wielen) en kabels ontstaat er
meer kracht in de boog dan bij een recurveboog, omdat het
trekgewicht naarmate je de boog verder uittrekt, minder
wordt. Door deze manier van schieten is het eindgewicht
(pondage) minder. De pijl wordt evengoed met de volle
kracht van de boog weg geschoten. Bij het uittrekken van
de pees wordt er gebruik gemaakt van een release. Dit is
een losmechanisme dat gebruikt moet worden omdat een
compoundboog heel vaak over veel
pound(kracht)beschikt .
De pees van de boog bestaat uit verschillende draden net
zoals bij de recurveboog, echter bij de pees van de compoundboog kijk je
door een peepsight. Dit is een klein kunststofrondje wat in de pees is vastgemaakt
en verkrijgbaar is in verschillende maten.
Het vizier van de compoundboog is bijna gelijk aan dat van de recurveboog, maar
heeft een zogenaamde scoop. Dit is een soort vergrootglas omdat je bij de
compoundboog schiet op een ander blazoen met een kleinere tien in het
Vergroting van de scope. Deze is duidelijker
midden. Dit noemen we de inner-ten. De compoundboog is te verkrijgen van
te zien door de “peepsight”.
ongeveer 30 pond tot 60 pond. Door de kracht van de boog, en daarbij de
snelheid, is de boog kritischer. Een klein foutje wordt snel uitvergroot. Toch is
het vrij snel mogelijk een goed resultaat te behalen. De moeilijkheid zit er in dat je
concurrenten hetzelfde voordeel hebben. Veel wedstrijden worden met shoot-off’s
beslist. World Archery : introductie compound boog uitleg richten hoe
compoundboog schieten
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Benaming boogonderdelen en materialen.
World Archery - hoe recurve boog in elkaar zetten
*Ga je eigen materiaal aanschaffen, laat je dan goed informeren.
Begin sowieso niet te zwaar! En kijk uit met markplaats en zo. De boog en
het materiaal moet goed zijn en bij je passen.
Bij onze vereniging kun je 3 maanden lang kosteloos
met de clubboog schieten als je lid wordt.
Je vindt hier twee afbeeldingen met de benaming
van de boogonderdelen in het Engels.
Daarnaast ook nog een idee van wat materialen die
benodigd zijn voor het schieten.
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Releases compound. Heel
veel keus in types.
Verschillende pijlentassen. Erg handig (zo niet
onmisbaar) bij het outdoor schieten.

Een vingertab, armebeschermer en
sling zijn op de vereniging te koop.

Een boogkoffer of tas voor het transport. Traditionele,
barebow of longbow is meestal in een foedraal.
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Barebow.
Barebow is Engels voor kale boog en dat is het ook. De schutter heeft geen vizier
of andere technische hulpmiddelen. Hooguit dat ze een oplegger hebben, of iets
dat daar op lijkt. Dit is een groeiende klasse waarin heel veel verschillende
soorten en types bogen te vinden zijn. Zo is er ook de compound blank, een
compoundboog zonder vizier of release.
Deze vorm van boogschieten is in feite de basis. In sommige landen, zoals
Zweden, wordt door iedere schutter begonnen met deze manier van schieten. In
Nederland wordt het door vrijwel iedere vereniging gebruikt bij promoties,,
demo’s of een clinic. Deze vorm van boogschieten is meestal te vinden in de
vakantie en pretparken waar het op korte afstand eenvoudig aan te leren is. Dit
geeft echter wel een vertekend beeld omdat het een paar meter verder lang niet
meer zo makkelijk is.

Longbow
Een geheel eigen klasse valt is de longbow, een “traditionele” boog uit één stuk.
Door zijn vorm lang niet zo efficiënt door het ontbreken van de “recurve”. Er gaat
weinig energie in de pijl zeg maar. Specifiek gaat het dan om de Engelse en
Amerikaanse Longbow.
Hiervoor worden ook wedstrijden georganiseerd die een historische insteek
waarbij soms traditionele klederdracht een onderdeel van de totale beleving is. Er wordt ook veel geschoten met
ruiterbogen die zowel modern als historisch kunnen zijn. Deze schutters zitten niet op een paard. Dat heet dan weer
horseback archery. En ook daarvoor is er tegenwoordig steeds meer animo in ons land.
Het wordt wel gezegd dat dit de moeilijkste vorm van schieten is. Al het resultaat is direct het gevolg van de
inspanningen van de schutter. Dat is bij de recurve en compound ook het geval, maar de bogen en hulpmiddelen geven
een groot voordeel in precisie.
Meesters in een andere vorm van schieten die hiermee vergelijking heeft komen uit Japan en beoefenen Kyudo. Dit
wordt in de volksmond ook wel “Zen schieten” genoemd. Dit is een rituele manier van het boogschieten met veel meer
aandacht voor het mentale en meditatieve aspect.
Kijkt u ook bij Een beetje geschiedenis. en Wedstrijden voor meer informatie.
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Handboogschieten voor iedereen.
Wat voor schutter wil je zijn?
Niet onbelangrijk is te bedenken wat voor schutter je wilt zijn. Dit zal veel teleurstelling en frustratie voorkomen. Er is
een groot onderscheid te maken tussen recreatieve schutters, wedstrijdschutters en topsporters. Er zitten nog wel een
paar stappen tussen, maar dit zijn de hoofdlijnen.
Als je puur voor je ontspanning naar een vereniging gaat en meer geniet van een hapje en een drankje, ben je misschien
wel meer een recreatieve schutter. Ook voor deze schutters worden veel wedstrijden georganiseerd buiten de bond.
Heb je meer interesse in het competitieve van sport, dan ben je meer een wedstrijdschutter. Bedenk je dan van te voren
dat je voor een goed resultaat wat meer zult moeten trainen om mee te kunnen dingen naar de prijzen op wedstrijden.
Zeker als je mee gaat doen aan de bondswedstrijden, denk aan een NK.
Is dat niet genoeg en heb je de ambitie om de beste te worden? Misschien wel oranje-ploeg en Olympisch. Dan val je
onder de topsporters. Dit vereist, net als in elke andere sport, hard werken. Heel hard werken.
Wees realistisch naar jezelf toe over waar je thuishoort in het rijtje, dan zal je veel meer genieten.
Er zijn ook nog verschillende manieren om de sport te beoefenen. Zo is 3d schieten een geheel eigen afdeling, net als het
historische boogschieten. En vrij recent ontwikkelen run archery en horseback archery zich steeds meer.

Ook met een lichamelijke beperking.
Het handboogschieten is ook mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Zoals op de afbeeldingen is te zien,
zijn er verschillende oplossingen voor mensen met een beperking om toch te kunnen schieten. Er zijn ook
mogelijkheden voor mensen met een visuele beperking. Als u meer wilt weten hierover, neemt u dan contact op met de
secretaris van de vereniging.

Matt Stutzman
Johan Wildeboer.
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Wedstrijden.
Wedstrijden algemeen.
Handboogwedstrijden binnen, indoor, bestaan uit het schieten van 30 pijlen in 10 series van 3 pijlen. Als de wedstrijd
begint krijgt iedere schutter 2 series van 3 pijlen vooraf (de proefpijlen) en daarna begint de telling.
Buitenwedstrijden, outdoor, bestaan uit 6 series van 6 pijlen of ook 12 serie van 3 pijlen afhankelijk van de afstand. Bij
afstanden boven de 40 meter gaat men meestal over op het 6 pijlen systeem, maar 50 meter wordt ook nog wel met 3
pijlen per serie geschoten. Ook zijn er voor elke wedstrijd proefronden, of een bepaalde tijd van inschieten. Bestaat een
wedstrijd uit 2 rondes van 30 pijlen dan zijn er alleen voor de eerste ronde proefpijlen. Dit geldt ook voor de
buitenwedstrijden. Voor alle reglementen van nationale wedstrijden kun je kijken op de NHB reglementen

De wedstrijden die bij Achilles gehouden worden
Pompoenschieten.
Dit is een wedstrijd die elke laatste donderdag van de maand wordt gehouden (en de dag ervoor op woensdagochtend).
Het doel is om een exacte score te schieten met een marge van 1 punt meer of minder. De barebowschutters hebben een
marge van drie punten meer of minder en bij de jeugd zijn de regels aangepast. Bij elke behaalde score krijgt de schutter
een steeds anders gekleurde pompoen.

Portsmouth Round ( of Postal competitie)
Dit is een wedstrijd waarvan de score wordt berekend met handicap punten. Hieraan doen diverse verenigingen mee uit
Nederland en buitenland. De wedstrijd wordt bij de vereniging zelf gehouden. De wedstrijd bestaat uit eerst zes
proefpijlen en daarna twee maal 30 pijlen. De wedstrijd begint altijd in november en wordt dan elke maand verschoten
en eindigt in maart.

Outdoor competitie
Dit is een buitenwedstrijd die op verschillende afstanden geschoten wordt op de dinsdagavond. Er zijn vijf afstanden, te
weten op 30-40-50-60-70 meter, voor volwassenen, waarvan één afstand per avond. Per afstand worden er 6 proefpijlen
en 36 tellende pijlen geschoten. Altijd in het voorjaar en om de twee á drie weken. Voor deze wedstrijd moet wel
inschrijfgeld betaald worden, maar daar staat ook nog een loterij na elke wedstijd tegenover.

Koningsschieten (clubkampioenschap)
Dit is de wedstrijd van het jaar die wordt verschoten door leden van Achilles. Hierin wordt bepaald wie de Koning of de
Koningin wordt. Er wordt met een twee pijlen systeem geschoten op 25 meter. Er zijn twee series waarvan er één in de
ochtend en één in de middag wordt verschoten met daartussen een pauze.
De hoogste score bij de heren wordt koning, en bij de dames koningin. De overige titels die zijn te behalen zie je
hieronder in de tabel. Degene die koning of koningin wordt, krijgt ook de titel in zijn klasse. Ben je driemaal op rij
koning of koningin, dan wordt je keizer of keizerin.
Recurve
Compound
Hout
Heren
Hertog
Markies
Prins
Dames
Hertogin
Markiezin
Prinses
Jeugd Heren
Jonkheer
Baron
Robin Hood
Jeugd Dames
Jonkvrouw
Barones
Lady Marion
En dan is nog de titel Hofnar, welke door de wedstrijdleiding en de voorzitter wordt toegewezen.
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Barebow
Graaf
Gravin
Ridder
Dame

York and Hereford
Dit is een Engelse wedstrijd die buiten wordt verschoten. Deze wedstrijd is bestemd voor alle klassen mits zij met
houten pijlen schieten. Hierin wordt op drie afstanden geschoten op de 100, 80, en 60 yard voor de heren Engelse telling.
De dames schieten op de 80, 60, 50 Yard met Engelse telling. De Engelse telling houdt in dat geel 9 punten is, rood 7
punten, blauw 5 punten, zwart 3 punten en wit 1 punt.
En ook hier zijn er voor de jeugd andere afstanden.

Kerstverschieting
Elk jaar is er voor de kerst een wedstrijd voor alle clubleden. Bij deze wedstrijd draait het om een leuke gezellige avond
voor iedereen. Daarom wordt het altijd georganiseerd op een manier waarbij er geen traditionele puntentelling
gehanteerd wordt, en hetzelfde voor de blazoenen. Het is elk jaar weer een verassing waar de organisator mee komt.
De prijzen bestaan altijd uit leuke, handige of lekkere dingen.

Nationale en internationale wedstrijden.
Afdeling bondswedstrijden (regio wedstrijden), indoor FITA
Dit zijn wedstrijden die bij de 4 verschillende verenigingen in onze cluster worden gehouden. Daarna word je ingedeeld
in de klasse afhankelijk van het gemiddelde wat de schutter geschoten heeft. Bij classificatie gevolgd door een
rayonwedstrijd waarbij alle clusters samenkomen in hun eigen klasse. Ons rayon 1 bestaat uit verenigingen uit de
provincies uit Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Utrecht. Deze bestaan weer uit de regio’s
101, 102, 103 en 104. Voor elke discipline zijn er klassen waarin je wordt ingedeeld a.d.h.v. jou gemiddelde score in de
kwalificaties (de regio wedstrijden). Je kunt zo kampioen worden in jou eigen klasse bij het Bondskampioenschap. Je
dient dus bondslid te zijn voor deelname aan deze wedstrijden.

Bondskampioenschap
Er zijn dus meerder Rayons. Na je kwalificatie volgen de Rayonkampioenschappen. De Bondskampioenschappen zijn de
grote finale van de indoorcompetitie. Voor het BK Indoor Individueel plaatsen zich sowieso vier rayonkampioenen in
elke klasse. Daarna worden die klassen aangevuld met de 23 handboogsporters die het hoogst scoorden in de
kwalificatieronde van de rayonkampioenschappen.

Regiowedstrijden en competitie voor de jeugd, indoor FITA
Voor jeugdschutters is er ook een bondscompetitie. Deze wordt bij verschillende verenigingen verschoten in de
omgeving. En ook hier is een RK en een BK. Verder heb je bij de jeugd ook nog de onderverdeling naar leeftijd. Dat zijn
de Aspiranten t/m 10 jaar, Aspiranten 11 & 12 jaar, Cadetten en Junioren. Junioren mogen voor een wedstrijd / competitie
aangeven dat zij bij de volwassenen willen schieten. In welke categorie wordt bepaald door je geboortejaar op 1 janurai in
het jaar van de competitie. Meer informatie kun je hierover opvragen bij onze wedstrijdsecretaris. Zie ook de link Jeugd
FITA verderop, hier is veel informatie te vinden over de outdoor, maar ook de indoor versie en voor ouders.
Meer hierover weten?
NHB Indoor schieten
NHB Jeugdregio 101
NHB Wedstrijdkalender

9

Outdoor, FITA
Zoals er binnen wedstrijden zijn, zijn er nog veel meer buiten. De bekendste is wel de FITA, of beter gezegd de 1440
ronde. FITA staat eigenlijk voor de internationale standaard, ofwel de regels en inrichting van de wedstrijd. Voorheen
was dit de Olympische wedstrijd, maar tegenwoordig is dat alleen nog 70m voor zowel kwalificatie als finale rondes.
Compound is (nog) niet Olympisch maar schieten wel internationaal en dan op 50 meter. De FITA wedstrijden worden
verschoten op 4 afstanden en is voor alle klassen. Voor heren 90/70/50&30 meter, voor dames 70/60/50&30 meter en
voor de jeugd gelden afstanden die passen bij hun leeftijd. Je begint altijd op de verste afstand en schuift dan dichter bij.
Alleen op de verste afstand is er ruimte voor proefpijlen / inschieten. Je moet dus al je vizierstanden voor de afstanden
wel al weten. Deze wedstrijden bestaan uit één of twee dagen, een enkele of dubbele FITA genoemd. Je kunt meestal bij
een dubbele ook kiezen voor één dag meedoen. Er bestaan ook de Short Metric en nu de Lowlands Shootout. Bij alle
outdoor wedstrijden geldt wel dat er niet wordt gewacht als het regent, sneeuwt of hagelt. Alleen bij onweer en storm
wordt er gewacht, gestaakt of afgelast.
Meer hierover weten?
NHB outdoor
NHB reglementen
Lowlands Shootout
Jeugd FITA

Bij de FITA outdoor kun je voor een speld schieten. Elke score staat voor
een gemiddelde dat behaald is. Voor de 1400 moet je wel even oefenen. Bij
onze bond bestaan ook nog tussenspelden. Meer weten, zie de link naar
NHB reglementen hiernaast.

3D & Field archery
3D & field archery is de schietsport buiten beleven. Oude tijden herleven bij het 3D schieten als je bijvoorbeeld met een
ouderwetse houten boog en pijlen door het bos loopt. Het is echter voor alle soorten bogen bedoelt. Je schiet vanachter
bomen of vanaf heuvels op, soms bewegende, driedimensionale doelen. Driedimensionale doelen zijn natuurgetrouwe
replica’s van dieren. Het schieten gebeurt over een parcours waar op onbekende afstanden verschillende soorten doelen
zijn opgesteld. Bij Field archery schiet je op blazoenen die op verschillende, onbekende, afstanden staan. Afhankelijk van
het parcours kan het relatief makkelijk tot zeer moeilijk zijn. Het is niet ongewoon dat je op de moeilijkste parcours
onder een hoek van 45 graden naar beneden staat te schieten op een heuvel, of op een blazoen ver weg verstopt tussen
de bomen en struiken.
Meer hierover weten?
NHB 3D schieten
NHB Field archery

Traditioneel, Historisch en de Clout.
Binnen het handboogschieten is er groei in het traditionele schieten. Er worden wedstrijden georganiseerd waarbij
sommige schutters in gepaste klederdracht schieten. Bij het traditionele wordt zelfs gekeken naar het materiaal van de
bogen en pijlen welke dan historisch verantwoord dienen te zijn.
Meer hierover weten?
Wedstrijden (onderdeel van “een beetje geschiedenis”)
Boogwereld, 3d, hout, traditioneel
Clout schieten
Tradboog, historisch traditioneel

Overige wedstrijden.
Buiten alle hiervoor beschreven wedstrijden zijn er ook verenigingswedstrijden. Deze vallen buiten de bond en worden
door de vereniging(en) georganiseerd. Dat zijn dan een Onderlinge, Wintercompetitie, Kaasjestoernooi, etc. En er zijn
diverse internationale toernooien. Heel interessant zijn de Europese of World Masters. Dit evenement bestaat uit
diverse sporten waaronder ook handboogschieten en is qua omvang zowat gelijk aan de Olympische spelen.
En niet te vergeten de vele wedstrijden die in Engeland, België of Duitsland plaatsvinden. Steeds meer schutters weten
daar hun weg naartoe te vinden.
wikipedia world masters
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Doelen en wedstrijdinformatie.
Bij wedstrijden worden er verschillende blazoenen gebruikt voor
verschillende afstanden.
Op 18 m
Op 25 m
Op 30, 40 &50 m
Op 60, 70 & 90 m

het 40 cm blazoen.
het 60 cm blazoen.
het 80 cm blazoen.
het 122 cm blazoen.

Voor compound wordt vrijwel altijd het Dutch Target gebruikt, en op
officiële bondswedstrijden voor recurve in de hogere klassen.

Blazoenen voor “FITA” wedstrijden.

Afb. NK veld 2016
bron : ASC Johan van Dongen

Dutch target & Las vegas
blazoenen.

Blazoenen voor veldschieten. Een parcours in een
veld, bos of beide waarbij je op onbekende afstand
schiet.

Bij 3d zijn er andere soorten
doelen. Ook hier is er altijd een
parcours en schiet je soms tussen
de bomen of takken door naar je
doel.

Een impressie van het 3d schieten. De
doelen zijn vaak levensechte dieren, maar
kunnen ook fantasie figuren zijn.

Zomers 3d parcours in het buitenland welke
tegen betaling afgelegd kan worden. website
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Puntentelling.
Bij de algemene blazoenen wordt vanuit het midden geteld
beginnend bij 10, aflopend naar 1. Alles buiten het blazoen
wordt geteld als een misser, en geschreven als een M. Voor
compound geldt een afwijkende puntentelling bij de tien.
Zij gebruiken alleen het kleinste cirkeltje en dat telt als een
gewone 10. Overige schutters schrijven dit als een X.
Dit voor als er een gelijke score is. Dan worden de 10’en,
X’en, 9’s, etc geteld. Wie er dan de meeste heeft wint.

Als je de lijn raakt (met de pijl!) mag de
hogere waarde geteld worden. Bij twijfel
bepaalt een scheidsrechter. Dit heet
schutters voordeel.

Soms wijkt de puntentelling af voor een
bepaalde vorm van wedstrijd. Bij een Engelse telling gebruiken ze alleen
de kleuren met een waarde en voegen de Petticoat toe.

Of bij veldschieten, waar het
midden begint bij 6 omdat er ook
maar 6 ringen zijn.

Veldblazoenen. Een andere
puntentelling.

Kijk ook dit filmpje van World Archery met uitleg
Bij 3d schieten is het weer heel
anders. Dan heb je het over een
Kill en hits. Een mooie uitleg
over het 3d schieten vindt je op
deze website van noorderpijl
Voorbeeld van een scorebriefje

Puntentelling bij 3d schieten.
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Wedstrijdlichten.
Verder wordt er bij officiële wedstrijden gebruik gemaakt van wedstrijdlichten, of een fluitje, om de tijd aan te geven. Op
steeds meer verenigingen zijn er intussen ook elektronische borden die, met verschillende kleuren, de resterende tijd
weergeven. Bij een indoor wedstrijd met 3 pijlen per ronde geldt dan het volgende:
Rood betekent niet schieten, naar de schietlijn / beurtwissel, 10 sec.
Groen betekent 90 (van de totaal 120) seconden schiettijd.
Geel betekent nog 30 seconden schiettijd.
Er is ook altijd een geluidssignaal te horen bij de wisseling van het licht, behalve bij groen naar oranje. Dit is meestal een
zoemer. Het zou ook kunnen dat alles wordt geregeld door een scheidsrechter met een fluitje. Dan is er geen
tijdsaanduiding aanwezig, en wordt er meestal ook niet op tijd geschoten.
Verder is er een volgorde van schutters aangegeven met de letters A, B, C, D welke ook
afwisselen tijdens het schieten. Tijdens de proefpijlen (2x3, of tijdgebonden) blijft dit gelijk.
Na de eerste beurt wordt de volgorde B,C,D,A, en daarna, C,D,A,B.
Bij outdoorwedstrijden wordt er meestal door twee schutters tegelijk geschoten A,B, of
C,D. Ook deze wisselen van beurt. Hier wordt dus met 6 pijlen per beurt geschoten
(afhankelijk van de afstand / soort blazoen) en is het inschieten meestal tijdgebonden, of
ook 2x6, maar alleen op de langste afstand. Tussendoor zijn er geen proefpijlen meer.

Enkele voorbeelden van elektronische tijdsaanduiding
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De vereniging.
Regels vereniging.
Er is altijd een baancommissaris aanwezig die toeziet op de veiligheid en naleving van de baanreglementen. Iedere schutter is
verplicht om gehoor te geven aan zijn of haar aanwijzingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

De handboog kan een gevaarlijk attribuut zijn. Dit moet altijd voor ogen gehouden worden. Onverantwoord gedrag op het
schietterrein, waarbij personen of hun bezittingen in gevaar worden gebracht, wordt niet getolereerd.
Uit het oogpunt van veiligheid gedragen de schutters zich strikt overeenkomstig de aanwijzingen van de baancommissaris.
Het is niet toegestaan een boog, met of zonder pijl, uit te trekken zolang zich nog personen tussen de schietlijn en doelen
bevinden.
Het is niet toegestaan pijlen te halen wanneer er nog geschoten wordt. Pas wanneer alle bogen zijn weggezet c.q.
opgehangen gaat men gezamenlijk de pijlen halen.
Richt nooit een uitgetrokken boog op iemand, zelfs wanneer zich geen pijl op de boog bevindt.
Een pijl mag alleen op een daarvoor bestemd doel gericht zijn.
Het maximale toegestane trekgewicht van een boog is 60 pound. Ter bescherming van de jeugd kan het maximale
toegestane trekgewicht door de trainer/begeleider worden aangegeven.
Wachtende schutters en toeschouwers dienen achter de wachtlijn te blijven.
Het is toeschouwers niet toegestaan zonder toestemming van een schutter of baancommissaris met de schutters naar de
doelen te lopen.
Kinderen onder de 12 jaar zonder geleide worden, om veiligheidsredenen, niet op de binnen- of buitenbaan toegelaten
wanneer er wordt geschoten.
Bij het verwijderen van pijlen uit het doelpak dient men erop te letten dat niemand zich dicht achter de pijlen bevindt. De
nok van een pijl kan ernstig letsel veroorzaken aan gezicht en ogen wanneer de pijl uitschiet bij het uit het doelpak trekken.
Het is verboden zonder toestemming van de eigenaar diens boog of materiaal te gebruiken. Zulks op boete van bedrag door
het bestuur vast te stellen.
Wanneer, door nalatigheid van een schutter, diens bezoeker of huisdier schade wordt toegebracht aan andermans materiaal,
dient men onmiddellijk afspraken te maken over het vergoeden van de schade.
Houd rekening met alle schutters. Een serieuze schutter is niet van lawaai gediend. Hij/zij dient er wel begrip voor te hebben
dat het niet altijd muisstil kan zijn.
Schutters dienen hun bogen op de schietbaan op te bouwen en koffers op de daarvoor bestemde plaatsen op te bergen.
e
Gelieve zoveel mogelijk de 2 hands blazoenen te gebruiken. Deze bevinden zich in een bak links achter in de schiethal.
Nieuwe blazoenen plaatsen in overleg met de baancommissaris.
Na het schieten dient de baan in ordelijke toestand te worden achtergelaten.
-doelpakken en bokken op de daarvoor bestemde plaats terugzetten.
-vuilnis in de daarvoor bestemde bakken.
Een beginnende schutter die na het volgen van de cursus lid wordt van onze vereniging kan een beroep doen op een trainer
die garant staat voor een op de cursus aansluitende instructie.
Indien de beginnende schutter zich laat instrueren door een ervaren schutter baseert deze schutter zich op het binnen HBSV
Achilles ontwikkelde cursusboek.
In de schiethal dienen schutters zich zeker in het bijzijn van beginnende schutters te onthouden van diskwalificerende
uitlatingen over door anderen gegeven instructies. Respectvolle omgang is geboden.
Zowel op de binnenbaan als op de buitenbaan is het dragen van schoeisel met dichte neuzen verplicht.
Extra regels met betrekking tot gebruik van de buitenaccommodatie.
Buiten mag alleen met eigen materiaal geschoten worden.

23. Op de buitenbanen mag bij uitzondering bij maximaal 2 doelen uiterst links, en 2 doelen uiterst rechts, onafhankelijk links
en rechts geschoten, en pijlen worden gehaald. Wanneer er meer doelen worden gebruikt, dient de algemene
veiligheidsregel te worden gehanteerd en wordt er gezamenlijk pijlen gehaald.

Het bestuur, Alkmaar augustus 2015.
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Openingstijden.
Vrij schieten
Dinsdag en donderdagavond van 19.00 t/m 22.30

Dinsdag 18 m, donderdag 25 m

Woensdagochtend van 09.00 t/m 11.00

Geen vaste afstand

Zaterdagochtend van 09.00 t/m 11.00

Vrijwel altijd 18 m

Zondagmiddag van 13.30 t/m 17.00

Even weken 18 m, oneven weken 25 m

Lessen en speciale groepen.
Maandagavond alleen voor cursisten van 19.30 t/m 21.00
Woensdagmiddag alleen voor de jeugd van 14:30 t/m 16:30
Vrije training / schietmiddag voor de jeugd. Ouders / begeleiders zijn welkom om mee te kijken. Er is
begeleiding aanwezig van trainers en of ervaren schutters.
Woensdagavond lesavond van 19.00 t/m 21.30
Voor de cursus voor jeugdige cursisten van 8 t/m 11 jaar ( met ouders / begeleiders die ook de cursus
willen volgen. Dit is van 19:00 tot 20:00.
Voor gevorderde schutters die zichzelf willen verbeteren. Er is altijd een gediplomeerde trainer
aanwezig en meestal de hoofdtrainer. Er is ook de mogelijkheid voor ervaren schutters om serieus te
trainen met meer mogelijkheden dan op de reguliere openingstijden.
Het is voor schutters van alle leeftijden en klassen.

Wegwijs op de vereniging.
Uiteraard vind u op onze website alle informatie.
Op de vereniging zelf worden regelmatig wedstrijden en of activiteiten georganiseerd. In de kantine hangt een
elektronisch mededelingenbord. Verder hangt er in de schiethal ook een publicatiebord. Daar zijn uitslagen van
wedstrijden te vinden, persoonlijke records, uitnodigingen voor wedstrijden en overige mededelingen.
Verder hangt er in de kantine, naast de deur naar de schiethal, een kalender waarop demo’s, clinic ’s, bardiensten,
cursusdata en vergaderingen zijn vermeld.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd terecht bij de barmedewerker. Hij of zij zal je vraag beantwoorden of je
verwijzen naar de juiste persoon.

Lid worden.
Mocht u lid willen worden, dan kunt u altijd terecht op de reguliere openingstijden voor meer informatie.
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Basistechniek.
Warming –up.
Voordat je begint met het boogschieten is een goede warming-up
belangrijk om blessures te voorkomen. Het is echter ook beter
om warm aan de schietlijn te verschijnen als je een wedstrijd gaat
schieten omdat je dan al beter in je ritme zit. Je presteert dan
gelijk veel beter.
Daarnaast is het belangrijk dat je tijdens het schieten in
beweging blijft. Houdt je spieren soepel en warm. Dat is in een
warme schiethal makkelijker dan op een koude buitenbaan.
Houdt daar dan ook goed rekening met bijv. de kleding.
Na het schieten is het ook van belang om een cooling down te
doen.

World Archery - warm-up

Voorbeeld van oefeningen. In de cursus worden
verschillend behandeld en je kunt altijd een trainer
vragen voor hulp.

Voorbereiding op het schieten.
Voordat je gaat schieten controleer je eerst je spullen op eventuele schade en of
slijtage. Denk hierbij aan:





De pees.
Het middenstuk en de latten.
De pijlen. Met name de nokjes.
Je vingertab en vingersling.

Denk aan het omdoen van de vingersling. Deze gaat om de duim en de wijsvinger
voor de boog langs. Deze zorgt ervoor dat je de boog niet hoeft vast te houden op
het moment van lossen. Hierdoor beïnvloed je de boog een stuk minder.

Bij verdere voorbereiding kun je denken aan deelname aan wedstrijden.
Denk dan aan de reistijd en de voorbereidingstijd die je nodig hebt. Je wilt niet in
de laatste vijf minuten je boog op moeten bouwen en rennen naar de schietlijn. Bij de meeste bondswedstrijden, maar
ook 3d en veld wedstrijden, zijn er van te voren materiaal inspecties (boogcontroles). Die zijn meestal al een half uur
voor aanvang van de wedstrijd. Je moet je ook aanmelden en weten op welke baan je staat en welke schutter je bent. A,
B, C of D.
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Stap 1. Positie op de schietlijn innemen.








Wacht eerst achter de
wachtlijn totdat de baan vrij
is.
Loop rustig naar de schietlijn
toe en denk hierbij om andere
schutters.
Plaats één voet voorbij de
schietlijn, en één voet er
achter.
Laat de boog recht voor je
langs hangen.

Lijn jezelf uit t.o.v. het midden van het
doel. Als je een denkbeeldige lijn
vanuit het hart trekt over de vloer,
loopt deze voor je voeten langs.
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Stap 2. De pijl opzetten.






Neem de pijl uit de koker
voor je. (tussen duim en
wijsvinger)
Zorg dat je de afwijkende
kleur van de veren naar je
toe gericht hebt.
Klik de pijl op de pees.( En
controleer of je pijl nog in
orde is.)

De hanenveer is (meestal) de
afwijkende kleur. Hierboven zie je dat
er aan één kant een vlakke zijde is die
langs het venster kan bewegen. Met de
hanenveer verkeerd zal deze bij het
lossen tegen het venster van de boog
aankomen.

Pak de pijl tussen duim en wijsvinger.
Je kunt zo de pijl makkelijk tussen de pees en
het venster doorsteken en op de pees klikken.
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Stap 3. Plaatsen van de peeshand






Plaats één vinger boven de
pijl, en twee eronder.
Daarvoor is de uitsparing in
de vingertab.
Low Five Methode. Deze
methode zorgt ervoor dat je
met een passieve onderarm
en een goede “haak” de pees
pakt.
Haak de vingers goed in de
pees en probeer zoveel
mogelijk de pees te verdelen
over de eerste groef van de
kootjes.

Low Five Methode. Geef een hand, draai je handpalm naar
boven gericht (low five), buig je vingers.
Beweeg vervolgens je hand naar de pees door vanuit de
schouder en ellenboog te bewegen. Houdt je onderarm /
pols recht. Het is de bedoeling dat je schouder / onderarm
hierbij actief komt te staan. Dus van het lichaam af.
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Stap 4. Spanning laag






Zorg eerst dat je booghand
goed is geplaatst in de
handgreep.
Ga goed rechtop staan. De
schouders dienen laag te
blijven.
Duw nu de boog van je af
door je boogarm te strekken.
Als je de booghang goed
onder ± 45˚ plaats, zal de
arm vanzelf voldoende naar
buiten wegdraaien waardoor
er geen contact met de pees
zal zijn.
World Archery - good
posture
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Stap 5. Halve spanning.









Je beweegt vanuit spanning
laag naar halve spanning
met vrijwel dezelfde
spanning op de boog. Als je
hier al volledig uitgetrokken
staat, kun je niet meer
corrigeren. Daarbij loop je
het risico op een hoge
schouder en dan
toekomstige blessures.
Om dezelfde spanning te
behouden moet je met je
peesarm wat naar voren
meebewegen.
Zorg dat je de boog goed van
je af blijft duwen en zorg dat
je stabiel staat.
Als je recht vooruit zou
kijken, kun je als het goed is
over de onderarm van de
peesarm kijken.

Als je de beweging vanaf spanning laag naar halve spanning
vloeiend maakt, maak je als het ware een scheppende beweging met
de boog(arm).
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Stap 6. Volle spanning, uitlijnen en ankeren








Trek de boog naar vollen
spanning.
Vlak voordat je gaat
ankeren, lijn je eerst de pees
uit over het midden van de
boog. Dan bepaalt de
uitlijning ook je ankerpunt.
Het ankerpunt dient goed
stevig onder de kin te zijn.
Maak gebruik van het
plaatje op de vingertab.
Zorg dat het puntje van je
neus ook contact heeft met
de pees.

Na het ankeren, en tijdens het richten let je niet meer op de
uitlijning. Als je eenmaal goed geankerd staat, blijft de
uitlijning hetzelfde.
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Stap 7. Lossen






Het lossen gebeurt door
spanning op te bouwen op de
rug. Hierbij glijd je
schouderblad richting de
wervelkolom.
Je strekt niet zelf je vingers,
maar zorgt door middel van
de spanningsopbouw dat de
pees van je vingers afrolt.
Na het lossen blijf je in
vrijwel dezelfde positie totdat
de pijl is ingeslagen. Op
langere afstanden zal dit niet
meer het geval zijn. Het gaat
erom dat je soepel lost.
World Archery - back
tension

Je kunt de juiste losbeweging voelen door
met een gestrekte arm zoveel mogelijk
naar opzij te bewegen. Het is maar een
kleine beweging die je maakt met het
schouderblad.

Hier zie waarom het belangrijk is om de pees goed in de
vingers te haken.

Als je de losbeweging goed maakt, buigen je vingers
weer terug zodra de pees los is.
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Afstellen vizier.
Fijn afstelling links /
rechts.

Borgboutjes.
Eerst deze losdraaien.
Zijkant is ook borg
voor blok. Indrukken
zorgt dat het hele
blok loskomt.
De voorste borgt de
pin. Voor grove
afstelling draai je aan
de pin.

Fijn afstelling hoog /
laag.

Voordat je het vizier gaat afstellen, zorg dat je dan eerst
(redelijk constante) groepjes hebt.
Het vizier doe je afstellen in de richting van de afwijking.





Zitten de pijlen te hoog, dan gaat je vizier omhoog.
Zitten de pijlen te laag, dan gaat je vizier omlaag.
Zitten de pijlen links, dan gaat je vizier naar links.
Zitten de pijlen rechts, dan gaat je vizier naar rechts.
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Techniek, geavanceerd.
Een goed schot begint bij de schutter, en wordt afgemaakt door het materiaal!
Dit houdt in dat je eerst aan jezelf sleutelt voordat je gaat sleutelen aan je materiaal. Wanneer je als schutter in staat
bent om een continue, stabiele en consequente prestatie te leveren, kun je de fijnafstelling gaan zoeken in het materiaal.
Hierna een kleine impressie van wat dat inhoudt.

Belang van een juiste houding.
Niets is belangrijker voor een huis dan het fundament. Bouw je een
huis op een scheve fundering, dan staat je huis ook scheef.
Hetzelfde geldt voor een schutter. Het begint met een
bewustwording van een aantal cruciale inzichten. Een juiste
houding is persoonlijk, maar er zijn wel een aantal richtlijnen. Zo
komt het beste resultaat voort uit een mooie “uitlijning”. Op beide
afbeeldingen is goed te zien hoe de schutter een mooie rechte lijn
vormt tussen de boog, booghand en peeshand. Op deze wijze wordt:
- een zo efficiënt mogelijke overbrenging tot stand gebracht van de
krachten op de pijl.
- een betere balans bereikt voor een stabieler schot.
- er veel minder energie gebruikt door het lichaam.
Verder voorkomt dit ook blessures. Met name ook blessures op de
lange termijn. World Archery - stand (Sjef van den Berg)

De schutter staat in een rechte lijn t.o.v. het doel.

Eerst met lichte spanning de boog omhoog
brengen en het lichaam voorbereiden. Dan in één
keer de boog op spanning brengen. De elleboog
maakt hierbij een draaiende beweging
bovenlangs.

Verder is het van belang om je te realiseren dat de
boogarm niets anders doet dan de boog
tegenhouden! Goed te zien op de afbeelding rechts
zijn de botten in de arm en schouder. De
gewrichten in de arm dienen bij de eerste opzet van De boogarm staat “geankerd” bij volle spanning. Dit wordt ook wel “Bone
de boog goed “geankerd” te worden. Door de
to Bone” genoemd.
schouder laag te houden en alle spieren te activeren
wordt er een betere balans bereikt, en minder energie verspild bij het op schot staan.
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Richten en lossen.
Niets is zoveel besproken als het richten en lossen in de handboogsport. Om te beginnen is het eigenlijk van belang om
twee verschillen te onderscheiden.
Training: Een training houdt in dat je bewust bezig bent met elke stap. Dat je let op de details en mogelijk
wijzigingen aanbrengt in de techniek, houding, etc.
Wedstrijd : Een wedstrijd houdt in dat je meer onbewust bezig bent met elke stap. Dit gaat veel meer op
gevoel. De focus ligt op concentratie en het doel (blazoen).

Dan komen we dus uit bij bewust en onbewust. Dat is het mentale aspect van de sport. Wij mensen houden van
controle. Helemaal als er druk bij komt, willen we des te meer controle hebben. Meer druk dan elke keer een perfect
schot maken op een wedstrijd is er niet voor een schutter. Toch is het de truc om vertrouwen te hebben in de eigen
prestatie en niet alles bewust willen doen. Dit is te bereiken door op de houding te trainen met gevoel. Als het goed
voelt, zal het schot ook goed zijn. Zodra er iets afwijkt, en dat kan een detail zijn, zal het niet goed voelen. Begin
opnieuw!
Hetzelfde geldt ook voor het richten. Om te beginnen zijn wij visueel ingesteld. Maar er wordt heel veel onbewust
geregeld. Twee voorbeelden :
Er valt iets : Je zet iets weg in een hoge kast, in de keuken, en stoot iets anders om. Voor vrijwel de meeste
mensen geldt dat zij vervolgens verbaasd zijn over hun eigen reactievermogen omdat zij het voorwerp hebben
opgevangen voordat zij er bewust over nadachten.
Een balletje vangen : Ga eens met iemand overgooien met een tennisbal. Probeer vervolgens eens te bedenken
hoe je de bal hebt gevangen elke keer? Je zult tot de conclusie komen dat je daar geen echt antwoord op hebt
behalve “gewoon!”.
Dit zijn beide voorbeelden van het onbewuste. Dit is de “automatische piloot” die ieder mens heeft. Zonder ook maar
ergens bewust over na te denken, voer je de handelingen uit. Denk bijvoorbeeld ook eens aan het schakelen in een auto,
het oppakken van een glas, iets schrijven, etc. Allemaal handelingen die wel ooit geleerd zijn, maar nu volautomatisch
gebeuren. En dat is wat je als schutter wilt bereiken. Dat je niet meer bewust nadenkt over het stilhouden van je vizier of
het lossen. De hele handeling vanaf het ankeren tot na het schot dient volautomatisch te gaan, tenzij je aan het trainen
bent op details.

Kyudo heeft eigenlijk niets met het normale boogschieten
te maken omdat het een vorm van meditatie is. Het
betekent letterlijk “de weg van de boog”. Binnen Kyudo is
het totale schot belangrijk en dat begint op het moment dat
men de dojo binnenloopt. Zij oefenen erop om het schot
compleet onbewust uit te voeren door alles los te laten. In
feite is de pijl al geschoten voordat deze werkelijk de boog
verlaat.
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Een bijdrage van Alle Metzlar
Een beetje geschiedenis.
De handboog was een belangrijk wapen voor de jacht en oorlogvoering, werd gebruikt door vrijwel alle culturen
wereldwijd en werd zelfs gezien als één van de belangrijkste uitvindingen in de geschiedenis. De boog was krachtiger
dan elk ander wapen dat werd gebruikt voor het ontstaan ervan. Het belang van de pijl en boog werd beschreven in
talrijke geschreven en gesproken verhalen, artistieke uitingen, literatuur en folklore en bestaat tot op de dag van
vandaag in de vele boogschiet tradities.
De boog lijkt te zijn uitgevonden in het late Paleolithicum of het vroege Mesolithicum, zo’n 10.000 jaar voor onze
jaartelling. Er zijn weliswaar afbeeldingen van bogen gevonden in grottekeningen in vele delen van Afrika, maar deze
zijn moeilijk te dateren. Er wordt verondersteld dat deze tekeningen zo’n 25.000 tot 50.000 jaar oud kunnen zijn.
Het oudste gebruik van de boog in Europa is gevonden bij archeologische opgravingen bij Stellmoor ten noorden van
Hamburg waar pijlen zijn gevonden die dateren van 10.000 tot 9.000 jaar geleden. De oudste boog in Europa is gevonden
bij het Deense Holmegård en wordt gedateerd op ongeveer 6.000 jaar voor onze jaartelling.
Ook in Nederlandse bodem zijn in de vorige eeuw een aantal bogen gevonden, waaronder bij Hardinxveld-Giessendam
(4.900 v.Chr.), Hazendonk (2.900 v.Chr.), Stadskanaal (2.600 v.Chr.) en De Zilk (1.800 v.Chr.). De meeste (restanten) van
deze bogen zijn ondergebracht bij musea in Assen, Groningen en Leiden. Deze bogen waren vervaardigd van iep, es of
taxus.
Hoe anders was dat in de Amerika’s. De meesten van ons zullen in onze jeugd zijn opgegroeid met het idee dat pijl en
boog iets was van de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Echter, daar werd
tot ca. 500 n.Chr. de atlatl, de “speerwerper”, gebruikt en pas toen verdrongen door pijl en boog.

Boogprofielen.
In de loop van vele eeuwen, zelfs millennia, zijn vele typen bogen ontstaan. Kijken wij naar het profiel van de boog, dus
wanneer je vanaf de zijkant naar de boog kijkt, dan worden er vijf profielen onderscheiden:






recht
recurve
decurve
reflex
deflex
Recht boogprofiel

Recurve boogprofiel

De boog heeft een recht boogprofiel wanneer de boog in niet opgespannen toestand vrijwel recht is, hoewel na enige tijd
wel een lichte kromming kan ontstaan. In opgespannen toestand heeft de boog een D-vorm. In de afbeelding hierboven
zijn twee typen rechte boog te zien, de ene waarbij de boog over de gehele lengte van de boog een kromming vertoont
na opspannen en uittrekken, de andere waarbij alleen de “latten” (limbs) een kromming vertonen en het handvat niet
meekromt.
Bij een recurve boog buigen de latten in niet opgespannen toestand van de schutter af en in opgespannen toestand naar
de schutter toe. Bij sommige bogen, zoals de oude Koreaanse ruiterbogen, kan die buiging zo groot zijn, dat de bovenen onderlat elkaar kruisen. Wanneer de recurve boog wordt
uitgetrokken, is te zien of er sprake is van een statische (links) of een
werkende recurve boog (rechts).
Een decurve boog vertoont het tegenovergestelde profiel van een
recurve boog. Naast de rechte decurve is er ook een gebogen vorm.
De boven- en onderlat van de decurve buigen nu zowel in
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Decurve boogprofiel

opgespannen als niet opgespannen toestand naar de schutter toe.
De reflex boog lijkt in een aantal opzichten op de recurve boog, tenminste, wanneer de boog nog niet is opgespannen.
Wordt de boog eenmaal opgespannen, dan laat de reflex boog een geheel ander profiel zien. In niet-opgespannen
toestand buigen ook bij deze boog de latten van de schutter af en in opgespannen toestand naar de schutter toe. In
opgespannen toestand en nog duidelijker bij het uittrekken van de boog is het verschil met de recurve boog te zien. In
de afbeelding worden van links naar
rechts de rechte, de statische en de
werkende reflex boog weergegeven.

Reflex boogprofiel

De deflex boog laat het tegenovergestelde
zien van de reflex boog. De boven- en
onderlat van de bogen in niet opgespannen
en in opgespannen toestand naar de
schutter toe. In deze afbeelding is van links
naar rechts de rechte, de statische en de
werkende deflex boog weergegeven.

Deflex boogprofiel

Boogtypen.
Bogen (de moderne bogen worden hierbij buiten beschouwing gelaten) worden over het algemeen ingedeeld in twee
typen, gebaseerd op het gebruikte materiaal en de toegepaste methode van constructie:



de zelfboog (‘self bow’), en
de composiet boog

De zelfboog wordt vervaardigd van één soort materiaal, over het algemeen hout met één uitzondering, een boog van
e
e
staal uit India uit de 18 en begin 19 eeuw, en zeer populair in Mughal.
De composiet boog werd vervaardigd uit meer dan één soort materiaal, over het algemeen hout, hoorn en dierlijk pees,
die onderling verlijmd werden. Er komen
echter ook andere combinaties van
materialen voor, die niet speciaal verlijmd
hoeven te zijn. De Inuit (oneerbiedig
‘Eskimo’s’) gebruikten, bij gebrek aan
bomen in hun leefgebied, alles wat
aanspoelde, zoals wrakhout, maar ook
baleinen en beenderen van walvissen. In
de afbeelding hierboven zijn een aantal
Inuit bogen te zien, gemaakt van hout of
walvisbeen en verstevigd met touw,
dierlijk pees of ander materiaal.
e

e

In de 15 en 16 eeuw begonnen de
‘ontdekkingsreizen’ waarbij tot dan toe
onbekende werelddelen werden ontdekt,

Inuit bogen
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tenminste wanneer de Phoeniciers, Vikingen en sommige andere volkeren voor het gemak even buiten beschouwing
worden gelaten. Met betrekking tot de handboog kunnen wij dat gemakkelijk doen, omdat vanaf die tijd nieuwe
e
houtsoorten in Europa werden geïntroduceerd. Pas in de 20 eeuw (de Victoriaanse tijd) werden de nieuwe (tropische
hardhout-)soorten toegepast bij de vervaardiging van bogen. In die periode werd de Engelse longbow niet langer alleen
uit één houtsoort (m.n. taxus) vervaardigd, maar verlijmde men twee of meer houtsoorten om daaruit een longbow te
maken, zoals hickory, purperhart, massaranduba, groenhart, etc. Is er nu sprake van een zelfboog (één soort materiaal:
hout) of een composiet boog (meer dan één soort hout)?

De pijl.
Evenals bij de boog was er ook een enorme variëteit in pijlen, niet alleen wat betreft de schacht, maar ook de toepassing
van veren en pijlpunten.
Schachten werden vervaardigd van hout, bamboe of riet. Wanneer het hout betrof, werden voornamelijk twijgen van
laaggroeiende bomen gebruikt, omdat men eenvoudigweg niet over de gereedschappen beschikte om dikke stammen te
bewerken tot pijlschachten. In tropische gebieden voldeed bamboe of riet dat men niet of nauwelijks hoefde uit te
lijnen.
Voor de “fletching” gebruikte men stevige veren van allerhande vogels, in onze streken wellicht met name ganzen- of
zwanenveren, die onder een hoek van 90, 120 of zelfs 180 graden op de schacht werden gebonden met dunne reepjes
dierlijk pees of plantaardige vezels, resp. 4, 3 of 2 veren.
De pijlpunt werd gemaakt van vuursteen of obsidiaan, dat gemakkelijk was te bewerken en na bewerking scherpe
randen opleverde. Kon men hierover niet beschikken, dan werd been van dieren waarop men jaagde gebruikt of
hardhout. Vanaf de brons- en ijzertijd kon men beschikken over metaal om pijlpunten te maken.
Pijlpunten komen in een grote variëteit:










de ‘broadhead’, in de vorm van een driehoek of een boomblad met scherpe randen om ernstige verwondingen te
veroorzaken
de naald (needle of rod) met of zonder weerhaken, voor diepe penetratie zonder grote uiterlijke verwondingen
de zwaluwstaart (barbed, in vele variëteiten, ook met weerhaken), om ernstige verwondingen te veroorzaken
waarbij de pijl niet uit het slachtoffer kan worden getrokken
de ‘blunt’, geen pijlpunt maar een afgeknotte pijl, eventueel voorzien een verdikking, die gebruikt werd om klein
wild te doden of verdoven zonder te veel schade aan te richten; tegenwoordig zijn blunts voorzien van een
kunststoffen of rubberen knop en worden dan gebruikt in life-action role playing (LARP)
de ‘whistler’ of fluitpunt, waarin gaten werden aangebracht die tijdens de vlucht van de pijl een geluid
voortbrachten om medeschutters signalen te geven tijdens de strijd of om prooidieren te verwarren en uit hun
schuilplaats te lokken
de vuurkorf, een opengewerkte punt waarin stro en pek werd gedaan dat werd aangestoken om de vroegere
huizen met hun rieten daken van afstand in brand te kunnen steken
de ‘pile’, een vaak kogelvormige pijlpunt die gebruikt wordt bij doelschieten

Vuurkorf




Zwaluwstaart

Bodkin

Broadhead

de vogeljager, een pijlpunt in de vorm van een halve maan, waarmee op vogels werd gejaagd en die, geheel ten
onrechte, ook wel “rope cutter” werd genoemd
de ‘bodkin’, een stevige gesmede pijlpunt die in staat was om plaatpantser en maliënkolder te doorboren.

29

Wedstrijden
Vanaf het moment dat het vuurwapen zijn intrede deed, raakte het gebruik van de handboog in verval. Tegen het einde
e
van de 18 eeuw kreeg men, om te beginnen in Engeland, weer interesse in boogschieten, maar werd het nu alleen in
wedstrijdverband uitgeoefend. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle culturen waar de boog werd verdrongen door het
vuurwapen. De commercie toonde pas in de twintiger jaren van de vorige eeuw interesse in de handboogsport met de
ontwikkeling van de eerste moderne recurve bogen. Bijzonder is dat tijdens de Vietnam oorlog de handboog opnieuw
zijn intrede deed in oorlogssituaties, de compound boog, ontwikkeld in 1966 en gepatenteerd in 1969. De compound is
een bijzonder krachtige boog en produceerde natuurlijk aanzienlijk minder lawaai dan een vuurwapen, zodat het voor
de vijand des te moeilijker was om de schutter te traceren.
e

Vanaf het begin van de 18 eeuw ontstond een breed scala van wedstrijden, die met name in het begin, maar ook nu nog
steeds vaak zeer streekgebonden waren en zijn.

Popinjay
Popinjay of Popingo is een wedstrijdvorm die met name in Engeland (Schotland), België, Noord-Frankrijk, Duitsland en
Zuid-Nederland wordt uitgeoefend. In Duitsland wordt deze vorm “Vogelschießen” en in België en Nederland
“wipschieten” genoemd. Op een paal met een aantal dwarsverbanden worden “vogels” geplaatst, meestal een haan, een aantal
hennen en diverse kuikens, met de haan op de hoogste positie en de kuikens op de laagste. Er bestaan twee vormen,
horizontaal (outdoor) en verticaal (indoor), in Nederland de staande en de liggende wip genoemd. Andere namen zijn papegay,
tir à l’oiseau en papegen.

Bersault
Bersault is een wedstrijdvorm die voornamelijk in Frankrijk wordt beoefend. Er wordt geschoten op een blazoen op een afstand
van 50 meter. Aan weerszijden van de baan zijn wanden opgesteld zodat scheidsrechters ongehinderd naar het blazoen kunnen
lopen en om het schootsveld van de schutter qua breedte te beperken.

Clout
Bij deze wedstrijd wordt geschoten over afstanden van 120 yard (ca. 105m) of 180 yard (ca. 165m) op een zgn. clout. De clout is
een ronde schijf die onder een hoek van 45 graden is opgesteld op de genoemde afstanden. De wedstrijd wordt verschoten in
twee rondes waarbij per ronde 36 pijlen worden verschoten.

Shoot at the Marks
De Shoot at the Marks is een typisch Engelse
wedstrijd die is overgewaaid uit de Middeleeuwen.
Koning Hendrik VIII bepaalde dat iedere vader zijn
zoon op 7-jarige leeftijd een longbow moest geven.
Wanneer hij daar financieel niet toe in staat was,
kreeg de zoon een longbow van de sheriff. Bij het
ter kerke gaan werd de boog meegenomen en
werden onderweg doelen op grote afstand
aangewezen waarop moest worden geschoten, een
hoop stenen, een bosje of wat men onderweg maar
tegenkwam. Deze “marks” zijn tegenwoordig
paaltjes waaraan een bordje is bevestigd met
daarop een afbeelding. Bij deze wedstrijd moet
vaak over grote afstanden worden geschoten,
variërend van zo’n 80 tot ruim 200 yard. Er wordt
over het algemeen gedurende de dag een traject van vele kilometers over een landgoed afgelegd. Sinds 2012 wordt deze
verschieting in Nederland georganiseerd door de Broederschap der Lage Landen (http://www.longbow-archers.org).
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Flight
De Flight is de kortste wedstrijd en wordt daarom waar mogelijk gecombineerd met een Clout of een Shoot at the Marks. Met
een maximum van drie pijlen moet de schutter proberen een zo groot mogelijke afstand te overbruggen. De pijlen moeten
worden verschoten binnen een corridor met een breedte van 40 yard (ca. 36 meter).

Grand National Archery Society
De GNAS is de overkoepelende organisatie voor handboogsport verenigingen in Engeland en Ierland. De GNAS heeft regels
opgesteld voor een groot aantal verschillende wedstrijden, met name outdoor wedstrijden. Deze wedstrijden worden in twee of
drie rondes verschoten over afstanden die of in yards (ca. 0,9 meter) of in meters worden aangegeven. Zo wordt bij Achilles
jaarlijks de York en Hereford verschoten. Dit zijn eigenlijk twee aparte wedstrijden, de York voor de heren en de Hereford voor
de dames. Ook wordt sinds 2011 jaarlijks op het terrein van Achilles de Windsor Ronde verschoten, georganiseerd door de
Broederschap der Lage Landen. Deze wedstrijd wordt verschoten over afstanden van 60, 50 en 40 yard voor de heren, 50, 40 en
30 yard voor de dames en 40, 30 en 20 yard voor de jeugd. Andere meer of minder bekende GNAS wedstrijden zijn: Bristol, St.
George, Albion, Western, American, St. Nicholas, National, Warwick en de verschillende Metric varianten zoals de Long en Short
Metric.

Boogschieten te paard
De officiële benaming luidt “horseback archery” of “mounted archery”, een sport
die met name in Hongarije, Turkije, Korea en Japan populair is, maar sinds kort
ook in Nederland in opkomst is, mede dankzij een clublid van Achilles. In Japan
wordt deze sport in drie verschillende vormen beoefend: Kasagake, Yabusame en
Inuoumono. Vanuit de Koreaanse traditie is de baan 90 meter lang en bevindt
zich een doel 5 tot 10 meter buiten de baan. De schutter moet het traject binnen
16 seconden afleggen en mag dan een pijl op het doel schieten. De schutter mag
twee aparte runs doen.
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