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Boogschieten is een sport voor iedereen – 
vrouw & man, jong & oud. De sport kan 
zowel individueel als in teamverband beoe-

fend worden. Wie graag wat pijlen verschiet op 
ons eigen terrein en mee wil doen aan de club-
wedstrijden die we zelf organiseren zal merken 
dat boogschieten een ontspannende bezigheid 
kan zijn. Zowel de 12-jarige scholier als de 60-ja-
rige wedstrijdsporter kunnen het grootste genoe-
gen beleven aan de handboogsport.

Recreatief of sportief?

Niet onbelangrijk is te bedenken wat voor schut-
ter je wilt zijn. Dit zal veel teleurstelling en frus-
tratie voorkomen. Er is een groot onderscheid te 
maken tussen recreatieve schutters, wedstrijd-
schutters en topsporters. Er zitten nog wel een 
paar stappen tussen, maar dit zijn de hoofdlijnen. 
Als je puur voor je ontspanning naar een vereni-
ging gaat en meer geniet van een hapje en een 
drankje, ben je misschien wel meer een recreatie-

ve 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 bondswedstrij-
den. Door mee te doen aan de wekelijkse trainin-
gen kun je je ontwikkelen tot wedstrijdschutter, 
en samen met de andere leden van ons clubteam 
aan de regionale en landelijke wedstrijden deel-
nemen (zie appendix voor onze trainingstijden).
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 thuis-
hoort in het rijtje, dan zal je veel meer genieten. 

Boogschieten voor mindervaliden 

Handboogschieten is ook mogelijk voor men-
sen met een lichamelijke beperking. Als u meer 
wilt weten over uw persoonlijke mogelijkheden, 
neemt u dan contact op met de secretaris van de 
vereniging via het mailadres.

BOOGSCHIETEN
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Het moet voor ogen gehouden worden dat de handboog 
en de pijlen gevaarlijke attributen kunnen zijn. Hoewel de 
handboog niet onder de Nederlandse wapenwet valt, zijn 
er wel regels verbonden aan het vervoer en gebruik van 
de handboog. Deze regels zijn te vinden op de site van de 
Nederlandse overheid.

Onverantwoord gedrag kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
Daarom hanteren wij bij onze vereniging veiligheidsregels 
waar ieder lid en cursist zich aan moet houden. Dat betreft 
onder andere procedures rondom het opzetten van pijlen 
tot en met het ophalen en uit het pak trekken, die strikt 
gerespecteerd moeten worden.

Die regels leggen we je tijdens de basiscursus uit, en 
hanteren we vanaf het eerste moment dat je bij ons op de 
handboogbaan komt. Ook verwijzen we je ook naar onze 
regelgeving (zie “Huisregels” op pagina 28)

VEILIGHEID
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De handboog is één van de werktuigen die onze verre voorouders ontwikkeld hebben in de 
prehistorie, waarmee zij het gebrek aan spierkracht compenseerden dat onze soort kenmerkt. 
Mensen zijn als naakte apen tamelijk weerloos tegenover dieren, omdat die van nature sterker 

of sneller zijn dan wijzelf. Daarom hebben vroege mensachtigen al snel geleerd om gebruik te maken 
van de grotere hersencapaciteit die hét onderscheid vormt tussen onze soort en de andere dieren. Bij 
het stelselmatig gebruik maken van vindingrijkheid om materialen uit de natuurlijke omgeving om te 
vormen tot werktuigen en beschermingsmiddelen, om daarmee de biologische tekortkomingen op het 
gebied van kracht, weerstand, incasseringsvermogen en zelfbescherming te compenseren, is er geen 
soort op aarde die op gelijke hoogte met de homo sapiens kan staan.
Wie niet sterk is moet dus slim zijn. En dan is de handboog een voorbeeld van een erg slimme oplos-

sing voor een lastig probleem. Namelijk het op afstand overmeesteren van een tegenstander of een 
prooi, door het opslaan van spierkracht en deze in een oogwenk over te brengen op een projectiel dat 
het beoogde doel treft. De primitieve mens zal begonnen zijn met gooien van stenen of stokken, en 
er vrij snel achter gekomen zijn dat de maximale afstand die overbrugd kon worden beperkt was. Het 
huidige wereldrecord speerwerpen bijvoorbeeld, staat op net geen 100 meter. En zware stenen ver 
weggooien is zelfs nog moeilijker met pure spierkracht: het record kogelstoten staat zelfs maar op 25 
meter. Met wat technische aanpassingen aan projectielen is de maximum werpafstand overigens nog 
aardig op te krikken. Zo bestond de praktijk om door het toevoegen van linten van stof of leer een ver-
zwaarde pijl of speer een draaiing meegeven, die luchtweerstand vermindert en het bereik vergroot.

GESCHIEDENIS

Boog uit het w
apenrek van Cornelis Trom

p, ca. 
1650-1679 - Bron: Rijksstudio

Vissen m
et pijl en boog, Philips G

alle (toege-
schreven aan atelier van), naar Hans Bol, 1582 
- 1633, bron: Rijksstudio
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Atlatl

De grenzen van de beperkte spierkracht van de mens zijn echter relatief snel bereikt. Reden om te 
zoeken naar slimme manieren om die kracht te versterken met behulp van gereedschappen. Eén 
manier om een kracht te vergroten is gebruikmaken van hefboomwerking. Als je de lengte van je arm 
kunt vergroten, kun je met dezelfde kracht een groter effect bereiken. De ontdekking van dat principe 
vormde de aanleiding tot een hele reeks aan uitvindingen, zoals de werphaak (atlatl), die het bereik 
van een speer of pijl meer dan verdubbelde. Vanaf dat moment was spierkracht niet meer de enige 
manier om een doel te raken. Techniek speelde een belangrijkere rol dan pure kracht.
Een nadeel van pijl- of speerwerpen is dat richten lastig is, en het moeilijk is telkens op precies de-
zelfde manier dezelfde hoeveelheid energie over te brengen. Tegelijkertijd bleef de reikwijdte sterk 
afhankelijk van de spierkracht en werptechniek. De effectiviteit van de wapens was daarmee beperkt. 
Daarnaast is het op deze manier onmogelijk om de energie een tijdje op te slaan in het wapen, om op 
je gemak te kunnen mikken. Doel identificeren, mikken en werpen vinden binnen enkele seconden 
plaats. Het is niet mogelijk een tijdje te wachten voor het ideale schot om het dan pas te lossen.

Steentijd

Hoe de uitvinding van de handboog tot stand gekomen is blijft verborgen in de mist der tijden. In 
tegenstelling tot moderne uitvindingen heeft de uitvinder van de boog om pijlen te lanceren geen 
patent gekregen op zijn (of haar) uitvinding. Daarnaast is het niet waarschijnlijk dat één persoon de 
handboog ontwikkeld heeft. Vermoedelijk zijn daar vele generaties overheen gegaan van verbete-
ringen, die stap voor stap geleid hebben tot het wapen dat wij tegenwoordig in onze handboogsport 
gebruiken. 

De oudste archeologische bewijsstukken zijn niet helemaal zeker. Zo zijn er in Zuid-Afrika stenen pijl-
punten teruggevonden in een grot die gedurende de hele steentijd met tussenpozen bewoond werd. 
Ze worden op 64.000 jaar oud geschat. 
Feit is dat in het neolithicum (de jonge steentijd, zo’n 12.000 jaar geleden) pijl en boog wijdver-
spreid waren in Europa. Op grottekeningen, onder andere in het Spaanse Valltorta, zijn jacht- en 
oorlogsscenes uitgebeeld met boogschutters, die meer dan 10.000 jaar oud zijn. In Engeland zijn bij 
Cardiff grote aantallen pijlpunten teruggevonden, achtergebleven op een slagveld uit ca. 3000 v.chr. En 
in het rivierdal van de Tollense (Duitsland) zijn stenen en bronzen pijlpunten teruggevonden in botten 
van gesneuvelden; de veldslag vond plaats ergens tussen 1300 en 1250 voor christus. 

Jacht op leeuw
en en luipaarden m

et pijl en boog, Jan Collaert (II), 
naar Jan van der Straet, 1594 - 1598, bron: Rijksstudio
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Pijlschachten en bogen vinden we veel minder 
vaak terug, omdat ze van vergankelijk plantaar-
dig materiaal als hout, en dierlijke materialen als 
pees, bot of hoorn gemaakt werden. Toch heb-
ben archeologen soms geluk, als pijlen en bogen 
in een moeras of rivierbedding, onder water of 
in een gletsjer terecht gekomen zijn, waar orga-
nische materialen worden geconserveerd door 
een zuurstofarme omgeving of door invriezen 
in ijs. Nog vrij recent (2012) werd zo in La Draga 
(Spanje) de oudste complete neolitische boog 
opgegraven die we kennen, gedateerd tussen 
5400 en 5200 voor Christus. Ouder zijn fragmen-
ten van bogen, onder andere in het Stellmoor 
(moor=veengrond) in Noord-Duitsland (ca. 9000-
8000 v.Chr.). 

“Ötzi”

Wellicht de beroemdste ‘boogvondst’ is die van 
de ijsmummie ‘Ötzi’, een man die in de bergen 
tussen wat nu Italië en Oostenrijk is, verwond 
werd door een pijl, en aan de gevolgen daarvan 
overleed. Doordat hij kort na zijn dood verzwol-
gen werd door een gletsjer, werd zijn stoffelijk 
overschot met kleding en de ‘survival kit’ die hij 
bij zich had als in een diepvries bewaard. Ge-

volg was dat hij in 1991 gevonden werd met een 
(bijna) complete boogschuttersuitrusting. Die 
bestond uit pijlen met punten van dierenbot en 
vuursteen, en een nog onvoltooide taxusboog 
met een lengte van 1 meter 82. Koolstofdatering 
wees uit dat ‘Ötzi’ circa 3300 v.chr. aan zijn einde 
gekomen moet zijn. Hierboven zie je een recon-
structie van hemzelf en zijn uitrusting.

En hoewel we geen middeleeuwse exemplaren 
van de beroemde Engelse longbow uit de mid-
deleeuwen meer hebben, zijn in het scheepswrak 
van de Mary Rose (gezonken in 1545) honderden 
pijlen en bogen teruggevonden, die een schat aan 
technische gegevens over de toen al achterhaald 
rakende oorlogswapens opgeleverd hebben.

Soorten bogen

Voordat we overgaan tot een bespreking van de 
verschillende soorten bogen, is het nodig om 
eerst in te gaan op de manier waarop de kracht 
van een boog wordt uitgedrukt – het trekgewicht 
of pondage genoemd. Dat gebeurt door de En-
gelse maat LbF – pondkracht. Voor de rekenaars 
onder ons: 1 lbf = 4,4482216 newton. In het da-
gelijks leven zeggen we dat we een boog met een 
trekgewicht van 28 pond schieten. Op moderne 
bogen wordt het pondage aangegeven door een 
cijfer, gevolgd door een hashtag: 28 pond = 28#. 
De tweede belangrijke maat is hoe ver de boog 
wordt uitgetrokken, omdat het trekgewicht daar 
deels mee samenhangt. De treklengte wordt ook 
weer in een Engelse maat uitgedrukt: inches (1 
inch=2,54 cm). De treklengte is afhankelijk van de 
schutter, en dus de lengte van je armen. De stan-
daardtreklengte waarop de boogkracht gemeten 
wordt is 28 inch, aangegeven op een moderne 
boog door het cijfer, gevolgd door dubbele aanha-
lingstekens: 28”.

Indeling 1: functie

De indeling van bogen is een studie op zich. In de 
tijd vóór de verspreiding van vuurwapens wer-
den bogen ingedeeld naar functie: jachtbogen en 
oorlogsbogen. Daarbij zijn de jachtbogen in het 
algemeen gesproken wat lichter, en oorlogsbogen 
zwaarder. Sportbogen zijn een relatief nieuwe 
klasse, die pas ontstaan is met de moderne boog-
schietbeweging die toch alweer in de negentien-

The Icem
an’s reconstruction by Alfons &

 Adrie Kennis ©
 South Tyrol M

useum
 of Archaeology/

O
chsenreiter
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wild (herten, zwijnen, en in de 
prehistorie rendieren) is een 
krachtiger boog nodig om een 
zwaardere pijl doeltreffend te 
verschieten. Geschat wordt dat 

jachtbogen zelden zwaarder dan 
70 pond waren. Doel van een 
jachtboog is immers een gese-
lecteerd doelwit, stilstaand of 
in beweging, te kunnen treffen 
met een pijl op zo’n manier 
dat het prooidier er niet meer 
vandoor kan gaan. De meest 
effectieve jager verschalkt zijn 
prooidier dan ook met één wel-
gemikt schot. 

De oorlogsboog is feitelijk de 
lichte artillerie van legers tot 
aan het einde van de middel-
eeuwen (rond 1500 n. Chr.), 
en bereikte in de late middel-
eeuwen tijdens de honderd-
jarige oorlog tussen Engeland 

de eeuw ontstond.  

Dat jachtbogen wat lichter zijn 
heeft te maken met de vereiste 
om in jachtsituaties wat langer 

‘onder schot’ te kunnen staan. 

Onder schot staan betekent 
dat de jager de pijl al op de 
boog heeft staan, en de boog 
uitgetrokken heeft, wachtend 
op het ideale moment om de 
pijl te kunnen lossen. Om de 
boog gedurende langere tijd 
uitgetrokken te kunnen houden, 
is het pondage aan grenzen 
gebonden. Hoe zwaar dat moet 
zijn is een samenspel van het 
soort wild en de kracht die een 
schutter in zijn lichaam heeft. 
Voor het verschalken van klein-
wild als konijnen en vogels is 
een laag pondage voldoende; 
en slechts voor het allergrootste 

en Frankrijk het toppunt van 
volmaaktheid. De Engelse Long-
bow, die volgens koninklijk bevel 
door iedere vrije man gehan-
teerd moest kunnen worden, 
was met recht het geheime 
wapen van de Engelsen. Hoe-
wel discussie bestaat over de 
pondages die een oorlogsboog 
bij een treklengte tot 30 inch 
bereikten – er zijn helaas geen 
middeleeuwse bogen terugge-
vonden – wordt op basis van de 
exemplaren uit de Mary Rose 
geschat dat die tussen 100 en 
185 pond kon zijn. Dergelijke 
zware bogen waren slechts 
te hanteren door zeer goed 
getrainde boogschutters, en 
konden niet gedurende lange 
tijd vastgehouden worden om 
gericht op één doel te schieten. 
Het was in één adem door pijl 
opzetten, uittrekken en lossen. 

Doordat longbowschutters tege-
lijk hun pijlen verschoten, waren 
ze in staat om doelen met een 
hagel van pijlen te raken tot om 
en nabij 300 meter. Er wordt 
gesteld dat de kleine Engel-
se legers, die tot wel 75% uit 
longbowschutters bestonden, 
daarom superieur waren aan de 
veel grotere Franse legers die ze 
trotseerden. Veldslagen van Cre-
cy (1346) en vooral Agincourt 
(1415) lieten de Fransen dat op 
onzachte wijze ervaren.
Het kostte jaren van intensieve 
training om de kracht en het 
uithoudingsvermogen op te 
bouwen dat nodig was om een 
Engelse oorlogsboog te han-
teren. Een vuurwapen afvuren 
is in relatief korte tijd aan te 
leren en vereist geen speciale 
spierkracht die opgebouwd en 
onderhouden moet worden 
door intensieve, levenslange 
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training. Toen vuurwapens effectiever en efficiënter werden, was 
de tijd van de handboog als oorlogswapen dan ook geteld. Vanaf 
midden zestiende eeuw (1550) werden in Europa boogschutters in 
legers vervangen door musketiers. 

Een bijzondere ontwikkeling is de Japanse yumi, die asymmetrisch 
is (korte onderlat (1/3), lange bovenlat (2/3)). Daardoor konden ze 
toch op een paard gebruikt worden, ondanks de lengte van meer 
dan 2 meter. Deze bogen werden van bamboe gemaakt.
Datzelfde uitgangspunt - hanteerbaar op een paard - lag ten grond-
slag aan de Aziatische ruiterboog. De ruiterbogen van de Hunnen 
en Mongolen waren composietbogen, samengesteld uit op elkaar 
gelijmde lagen hoorn en pees. Bij vergelijkbare pondages konden 
composietbogen veel korter zijn dan houten bogen, en ze waren 
dus goed te hanteren vanaf een paard.

Jachtbogen zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik. In Nederland 
is het overigens wettelijk verboden om met een boog te jagen! De 
sportbogen, die sinds de 19e eeuw door schutterijen gebruikt wor-
den, zijn directe afgeleiden van de jachtbogen. De pondages van 
moderne bogen overschrijden zelden 70 pond, aangezien er weinig 
schutters zijn die dermate goed getraind zijn dat ze zonder blessu-
res zwaardere pondages aankunnen. 

De oudst bekende wedstrijd voor recreatieve boogschutters wordt 
sinds 1673 gehouden in Scorton, Yorkshire (Engeland), waar ge-
schoten wordt om Antient Scorton Silver Arrow.

Indeling 2: Constructie

Bogen kunnen ook ingedeeld 
naar de materialen waaruit ze 
bestaan. Voor de functie maakt 
het niet uit: de term Longbow 
kan dus toegepast worden op 
zowel een composietboog als 
een boog uit één stuk!

Traditionele bogen uit één stuk 
hout (Engelse term: self bow). 
Dit zijn bogen die, de naam zegt 
het al, uit één stuk hout ge-
maakt worden. Er wordt gebruik 
gemaakt van de natuurlijke 
buigzaamheid van hout. Hoewel 
verschillende houtsoorten ge-
bruikt kunnen worden is taxus-

hout veelgebruikt. Deze bogen 
worden tegenwoordig ook nog 
door hobbyisten gemaakt. Er is 
een levendige community die 
zich bezighoudt met het con-
strueren van bogen en pijlen, 
en het uitwisselen van kennis, 
methoden en technieken.

Composietbogen uit combi-
naties van materialen (Engelse 

Boogschutt
er afgeleid tijdens het schieten, Jan Luyken, 1689  - Bron: 

Rijksstudio 
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term: composite bow). Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van 
verschillende eigenschappen 
van natuurlijke materialen. Dat 
kan betekenen dat meerdere 
houtsoorten gebruikt worden 
die in lagen op elkaar gelijmd 
worden. Maar ook andere 
plantaardige vezels (soms tot 
touw geslagen), dierlijke mate-
rialen als pezen, bot en hoorn. 
Minder geschikt voor de hob-
byist om zelf te doen, maar ook 
deze bogen worden soms nog 
(opnieuw) gemaakt door en-
thousiastelingen die de ambach-
telijk-traditionele manier van 
bogenbouw heruitvinden.

IJzeren bogen. In India wordt 
rond het begin van de christelij-
ke jaartelling al melding ge-
maakt van bogen die volledig uit 
ijzer (staal) bestonden. Uit de 
18de eeuw zijn prachtig versierde 
exemplaren bekend.

Moderne bogen

Moderne bogen zijn doorgaans 
samengesteld uit combinaties 
van metalen en kunststoffen. 
Feitelijk vallen ze daardoor 
onder de composietbogen. Het 
zijn bogen die zowel voor jacht 
als voor de boogschietsport 
gebruikt worden.
 
Moderne bogen worden ver-
deeld in twee soorten: recurve 
en compound. Ze verschillen 
flink in gebruik en techniek.

Recurve bogen zijn opgebouwd 
uit 3 delen. Ze bestaan uit een 
middenstuk en 2 latten (ook 
werparmen genoemd). Deze 
boog wordt afgespannen en uit 
elkaar genomen na het schieten. 
De recurve boog levert meer 
energie bij dezelfde trekkracht 
dan een boog uit één stuk, 
doordat de armen van de schut-
ter af gebogen zijn, waardoor de 
pijl een zet mee krijgt.
Door moderne kunststoffen en 
koolstofvezels worden de armen 
lichter en krachtiger, en inmid-
dels zijn er zelfs middenstukken 
uit full-carbon beschikbaar, die 
duidelijk minder wegen dan de 
metalen voorgangers. Hoe pret-

tig het te tillen gewicht van de 
boog ervaren wordt, blijft echter 
een kwestie van persoonlijke 
voorkeur van de schutter zelf.

Boogschieten met de recurve 
boog was tussen 1900 en 1920 
een olympische discipline. 
Daarna is boogschieten 52 jaar 
lang afwezig geweest, tot het bij 
de olympische spelen van 1972 

opnieuw geïntroduceerd werd.
Compound bogen, uit 1 stuk,  
zijn uitgevonden in de jaren 
‘80 van de vorige eeuw, en kun 
je herkennen aan de wielen 
(cams) aan het einde van de 
armen. Deze boog is constant 
opgespannen en wordt dus 
niet uiteengenomen na het 
schieten. Doorgaans wordt de 
compoundboog geschoten met 
een losmechanisme (Engelse 
term: release) voorzien van een 
trekker.  
Voordeel van de compoundcon-
structie is dat er hoge pondages 
bereikt kunnen worden, die 
door de vorm van de wielen ge-
reduceerd wordt (Engelse term: 

let-off) als de boog volledig uit-
getrokken is. Het is dus mogelijk 
om lang te mikken voordat de 
pijl gelost wordt, en het gun-
stige moment af te wachten, 
zonder dat dit de constante 
spierkracht kost die nodig is om 
een recurve-boog uitgetrokken 
te houden.
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Pijlen

Pijlen moeten afgestemd zijn op het 
trekgewicht (pondage) van de boog en de 
treklengte, en voorzien zijn van de juiste 
punten en veren om goed te vliegen. De 
pijl moet daarvoor de juiste ‘spine waar-
de’ hebben die uitdrukt hoe stijf de pijl 
is. Naast de spine waarde van de schacht 
speelt ook het gewicht van de pijlpunt 
daarbij een belangrijke rol. Daarbij kun-
nen pijlen ‘te slap’ en ‘te stijf’ zijn, en 
kunnen dus niet willekeurig gekocht wor-
den. Pas als met de juiste pijl en de juiste 
boog de correcte schiettechniek toege-
past wordt, zal consistent raken van een 
geselecteerd doel mogelijk worden.
Bij traditionele pijlen worden houten 
schachten gebruikt, met een groef in 
de voet om als nok te dienen, en veren 
van vogels die op de schacht geplakt of 
gebonden worden. De veren zorgen voor 
een draaiing van de pijl om de langsrich-
ting, zodat de luchtweerstand verminderd 
wordt en de vlucht verlengd. 

Pijlpunten zijn traditioneel van steen, 
dierenbot – of hoorn, of metaal (vanaf 
de bronstijd) en worden in de pijlschacht 
vastgeklemd, gelijmd of gebonden. Bij ge-
brek aan andere materialen voor pijlpun-
ten kunnen schachten ook geslepen en 
vervolgens in een vuurtje gehard worden.

Moderne pijlschachten worden door-
gaans gemaakt van metaal (aluminium) 
of kunststof (carbon), punten en nokken 
worden in verschillende varianten gele-
verd, en kunststof ‘veren’ zijn er in allerlei 
soorten en maten. Met alle variatiemo-
gelijkheden is het mogelijk om tot een 
zeer precieze afstemming van de pijl op 
de eigenschappen van de boog te komen, 
zodat afwijkingen in het schot nog slechts 
aan één ding kunnen worden toegeschre-
ven.

De schutter zelf…
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Tijdens onze beginnerscursus kun je kosteloos 
gebruik maken van de clubbogen om kennis te 
maken met de sport. Mocht je uiteindelijk lid 
willen worden, dan zul je een eigen boog moeten 
aanschaffen. Dat heeft doorgaans pas zin als je 
de cursus afgerond hebt. Een boogschietuitrus-
ting kan een forse investering zijn. Bovendien is 
het belangrijk dat je de basisbeginselen van het 
schieten onder de knie hebt, om een verstandige 
keuze uit de verschillende types en materialen te 
kunnen maken.

Hoe dan ook: laat je altijd goed voorlichten voor-
dat je je eigen materiaal aanschaft. De boog en 
het materiaal moeten goed zijn en bij je passen. 

De recurveboog 

De recurveboog is in feite de basis van het mo-
derne boogschieten. Dit type boog wordt op 
de Olympische spelen gebruikt. Ook binnen de 
recurveboog bestaan veel verschillende soor-
ten, 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 van de boog bepaald omdat 
ze zijn teruggebogen ten opzichte van de schut-
ter (recurve). Verder zijn er dan nog een aantal 
keuzes in opleggers, buttons, stabilisatoren, 
vizieren, tabs, slings en heel veel verschillende 

soorten pijlen. Tijdens de cursus zullen er genoeg 
mogelijkheden zijn om kennis te maken met de 
verschillende onderdelen van de recurveboog. 
Bij onze vereniging kiezen we ervoor om cursisten 
de techniek van het schieten met de recurveboog 
te leren omdat de basistechniek ook de basis is 
voor alle andere boogsoorten.

HANDBOOGSPORT

De compoundboog 

Bij dit type boog wordt gebruik gemaakt van het 
zogenaamde takelprincipe door middel van cams 
(wielen) en kabels. Hierdoor wordt het trekge-
wicht minder naarmate de boog verder uitge-
trokken wordt waardoor het mogelijk is om met 
een geringe inspanning een groter vermogen aan 
opgeslagen energie te krijgen. Hierdoor kan deze 
boog de pijl een veel hogere snelheid meegeven. 
Bij een compoundboog is het toegestaan om 
meer hulpmiddelen te gebruiken dan bij de recur-
veboog. Een voorbeeld hiervan is de mechanische 
losser (realease) waardoor het lossen gemakke-
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lijker gaat. Tevens wordt er vaak gebruik gemaakt 
van een tweede richtpunt: de peepsight. Dit is 
een klein kunststof rondje wat in de pees is vast-
gemaakt en verkrijgbaar in verschillende maten. 
Deze extra hulpmiddelen maken het mogelijk veel 
nauwkeuriger te schieten met de compoundboog. 
Dit type boog is op FITA-wedstrijden, nationaal en 
internationaal gerechtigd in een aparte materiaal-
klasse.  Het compoundschieten is geen Olympi-
sche klasse, maar raakt steeds meer ingeburgerd. 
In de Verenigde staten wordt voornamelijk com-
pound geschoten.

De barebow

Deze discipline heeft zijn naam te danken aan 
de Engelse term voor kale boog: Barebow. De 
schutter heeft geen vizier of andere technische 
hulpmiddelen. Hooguit dat ze een oplegger heb-
ben, of iets dat daar op lijkt. Dit is een groeiende 
klasse waarin veel verschillende soorten en types 
bogen te vinden zijn; het meest wordt er in deze 
klasse geschoten met een recurveboog zonder 
hulpmiddelen. Er is 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 ie-
dere vereniging gebruikt bij promoties, demo’s of 
clinics. 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 gemakkelijk 
is.

De traditionele boog

Onder de traditionele klassen worden verschillen-
de bogen gerekend, waaronder de Engelse Long-
bow, Amerikaanse Longbow (ook wel flatbow), 
de jachtboog en de ruiterboog. Dit zijn het type 

bogen die van oudsher al werden gebruikt om te 
jagen en oorlog te voeren. Voor alle bogen geldt 
dat er met houten pijlen met natuurveren moet 
worden geschoten. In het hoofdstuk over de 
geschiedenis van het boogschieten staat nog veel 
meer informatie over de traditionele boog. 
Het wordt wel gezegd dat dit de moeilijkste vorm 
van schieten is. Al het resultaat is direct het ge-
volg van de inspanningen van de schutter. Dat is 
bij de recurve en compound ook het geval, maar 
de bogen en hulpmiddelen geven een groot voor-
deel 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 aan-
dacht voor het mentale en meditatieve aspect.

Overig materiaal

Naast de handboog (met attributen) en de pijlen, 
heeft een schutter vaak nog veel meer materiaal 
bij zich zoals vingertabs, vingerslings, armbescher-
mers en boogkoffers. Deze zullen we hier niet 
uitgebreid beschrijven. Als je op de club je ogen 
goed de kost geeft, zul je zien dat er een grote 
variatie is.
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Wedstrijden

Het blazoen en puntentelling
Het blazoen is eigenlijk gewoon de schiefschijf 
voor de handboogsport. Deze wordt vaak op een 

stro- of kunststof pak geplakt. Bij wedstrijden 
worden er verschillende blazoenen gebruikt voor 
verschillende afstanden. 
Op 18 m   het 40 cm blazoen.
Op 25 m   het 60 cm blazoen.
Op 30, 40 en 50 m het 80 cm blazoen.
Op 60, 70 en 90 m  het 122 cm blazoen.

Voor compound en de hogere klasse van de 
recurve wordt vrijwel altijd het Dutch target 
gebruikt. Daarbij ontbreken de lagere punten, dus 
dat wordt een stuk moeilijker schieten!

Bij de algemene blazoenen wordt vanuit het 
midden geteld beginnend bij 10, aflopend naar 1. 
Alles buiten het blazoen wordt geteld als een mis-
ser. Voor compound geldt een afwijkende punten-
telling bij de tien. Zij gebruiken alleen het kleinste 
cirkeltje en dat telt als een gewone 10. Overige 
schutters schrijven dit als een X.
Als er een gelijke score is, 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. Dit heet schuttersvoor-
deel. Bij twijfel bepaalt een scheidsrechter. 

Landelijke wedstrijden

Globaal kunnen wedstrijden ingedeeld worden 
in indoor en outdoor wedstrijden. Bij de indoor 
wedstrijden wordt meestal op 18 of 25 meter 

geschoten. Bij de outdoor wedstrijden wordt er 
zelfs tot afstanden van 90 meter geschoten (voor 
de heren). 

Zowel indoor als outdoor zijn er veel verschillen-
de wedstrijdsoorten. We zullen er enkele kort 
toelichten:

18 meter indoor competitie
Van september tot december wordt elk jaar de 
indoor competitie geschoten op 18 meter in 
teamverband. Hierbij schiet iedere schutter van 
het team 10 series van 3 pijlen, waarbij de scores 
van de beste drie schutters de teamscore bepa-
len. Dit begint met 7 competitiewedstrijden bin-
nen de regio, waarvan vervolgens de beste teams 
doorstromen naar de rayonkampioenschappen en 
bondskampioenschappen. 

25 m 1 pijl
Wedstrijden waarbij indoor op 25 meter wordt 
geschoten. Hierbij schieten de schutters telkens 
één pijl per beurt. In totaal worden er 25 pijlen 
geschoten.

Indoor FITA
Op 18 meter worden er in totaal 20 series van 3 
pijlen geschoten. 
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FITA/1440 ronde
Een wedstrijd die buiten wordt geschoten tijdens 
het outdoor seizoen. Hierbij worden series van 
36 pijlen geschoten op 90,70,50 en 30 meter of 
70, 60,50 en 30 meter voor respectievelijk de 
mannen en vrouwen. Hierbij kunnen FITA-sterren  
worden gewonnen. 

70 meter ronde
Er worden in totaal 72 pijlen op 70 meter ge-
schoten (compound op 50 meter). Aan de hand 
hiervan wordt een ranking opgesteld en de beste 
schutters mogen vervolgens in een knock out sys-
teem tegen elkaar schieten om te bepalen wie de 
winnaar is. De grote (inter)nationale wedstrijden 
(zoals de Olympische spelen) zijn eigenlijk altijd 
een 70 meter ronde.

Veldschieten
In het veld/bos wordt een parcours uitgezet met 
doelschijven met enkele bekende en onbekende 
afstanden; de blazoenen die hiervoor gebruikt 
worden zijn ook anders dan bij andere wedstrij-
den.

3D schieten
Bij het 3D schieten wordt tevens een parcours in 
het bos uitgezet. Echter, wordt er hierbij niet op 
schijven geschoten, maar op kunststof namaak 
beesten. De afstanden zijn hierbij allemaal onbe-
kend. 

Alle wedstrijden zijn geschikt voor zowel senioren 
als junioren. Enkele wedstrijden zijn vooral gericht 
op de wedstrijdschutter (FITA, 70 meter ronde), 
terwijl andere wedstrijden vooral veel recreatieve 
schutters aantrekken (3D schieten). Een overzicht 
van een groot deel van deze wedstrijden is te 
vinden op de website van de NHB.



HBV Staddijk Nijmegen17 

 HBV STADDIJK
Onze vereniging bestaat sinds 1981. Enkele 

jaren daarvóór was het veld aangelegd dat 
we nu nog gebruiken. De handboogsport 

wordt op deze plek dus al meer dan 40 jaar beoe-
fend. We zijn de enige handboogvereniging van 
Nijmegen. Actuele informatie over de vereniging 
vind je op onze website: www.hbvstaddijk.nl.

Trainingen

Clubtraining
Voor leden zijn er wekelijks twee vaste trai-
ningsmomenten:
• Zaterdag van 12:00 tot 14:00 onder begelei-

ding van een trainer, gevolgd door vrij schie-
ten van 14:00 tot 16:00.

• Woensdag van 19:30 tot 21:30.

Wedstrijdtraining
• Tijdens het outdoor wedstrijdseizoen (begin 

mei-eind augustus) wordt door de wedstrijd-
schutters getraind op dinsdagavond van 19:30 
tot 22:00. 

• Buiten de reguliere trainingstijden kan er altijd 
afgesproken worden met één van onze sleu-
telfunctionarissen om te gaan schieten. 

Clubwedstrijden

Elk jaar worden er in clubverband 3 wedstrijden 
georganiseerd bij ons op de vereniging. Hieronder 
volgt wat meer informatie.

Joery von Jessen Trofee
Genoemd naar oud-voorzitter Joery von Jessen 
(*1922  †1990). Deze wedstrijd vindt als eerste 
in het voorjaar plaats en is vergelijkbaar met een 
Short Metric. Er worden 2 series van 36 pijlen 
verschoten. De eerste serie wordt er geschoten 
op een afstand van 50 meter en de tweede serie 
op 30 meter. De wedstrijd start met 2×3 proefpij-
len op de 50 meter. Na de eerste ronde mogen er 
echter geen proefpijlen meer geschoten worden 
op de 30 meter, dus het is belangrijk dat je niet 

vergeet om je vizier aan te passen in de korte 
pauze van 15 minuten tussen beide series. Na de 
wedstrijd worden de punten van beide series bij 
elkaar opgeteld om zo je eindscore te bepalen.

Koningschieten
Koningschieten is een traditie die al honderden 
jaren bestaat. Deze wedstrijd vindt plaats in 
het begin van de zomer. Er worden twee series 
verschoten van 10 beurten waarbij in elke beurt 
3 pijlen worden geschoten. In beide series wordt 
er op een afstand geschoten van 25 meter. De 
wedstrijd begint met 2×3 proefpijlen. Na de eer-
ste serie wordt er een korte pauze ingelast van 15 
minuten. De tweede serie wordt verschoten zon-
der proefpijlen. De totale score van beide series 
bepaalt de eindscore.
In plaats van een 1ste, 2de of 3de plaats zijn er 
in het koningschieten namen gebonden aan deze 
ereplaatsen, namelijk de Koning, Prins en Erf-
prins. Behaal je 3 jaar achter elkaar de koningsti-
tel, dan krijg je de titel Keizer.

Wienand Langendonck Trofee
Genoemd naar voormalig clublid Wienand Lan-
gendonck. Deze wedstrijd wordt sinds 1984 
verschoten. De wedstrijd vindt plaats aan het 
einde van de zomer en is de kortste van allemaal. 
Er wordt 1 serie verschoten van 36 pijlen (met 
3 pijlen per beurt) op een afstand van 25 meter. 
Aan het begin van de wedstrijd worden er 2×3 
proefpijlen geschoten.
Waarom maar zo weinig pijlen? Zodat we tijd 
genoeg overhouden voor de tradionele barbecue 
die daarna plaatsvindt!

Themawedstrijden
Boogschieten kan méér zijn dan alleen maar 
serieus puntentellen en tienen schieten. Daarom 
organiseren we enkele keren per jaar ‘pretwed-
strijden’ rondom een thema. Dat gebeurt bijvoor-
beeld rond feestdagen als nieuwjaar, pasen of 
halloween. Een klein comité verzint bij elk thema 
passende doelen en ‘challenges’. De soms ronduit 
bizarre puntentelling zorgt ervoor dat de koning 
van de club déze wedstrijden juist niet wint...

http://www.hbvstaddijk.nl
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BASISTECHNIEK

Boogschieten is een ‘technische’ sport. Niet alleen moet je voor een uitste-
kende prestatie als boogschutter je materiaal (boog, pijlen, hulpmiddelen) 
goed afgesteld en onderhouden hebben.Even belangrijk zijn de handelingen 

die je telkens opnieuw uitvoert en oefent totdat ze volledig automatisme gewor-
den zijn. Pas als je de bewegingstechniek compleet onder de knie hebt, kun je 
consistent en consequent je pijlen op precies dié plek laten inslaan, die jij kiest.
Hoewel dat veel trainingsuren kost, zijn de basistechnieken voor elke boogschut-
ter precies hetzelfde. Ze zijn in een beginnerscursus goed aan te leren. De verfij-
ning en automatisering van de aangeleerde technieken komen pas tot volle uiting 
als je wat langer schiet.

De technieken die Jurgen demonstreert past elke boogschutter toe - zowel jij als 
beginner, als de wat meer gevorderde en zelfs de olympisch kampioenen...
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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. Houd je spieren 
soepel en warm. Dat is in een warme schiethal 
makkelijker dan op een koude buitenbaan. Houd 
daar dan ook goed rekening met bijv. de kleding.
Op het prikbord hangt een poster met war-
ming-up-oefeningen die we tijdens de cursus ook 
toepassen.

Basisschot

Er zijn heel veel manieren om de basistechniek 
voor het handboogschieten te introduceren. Zo 
is er een poster gemaakt door de NHB waarin het 
hele schot stap voor stap wordt beschreven. Deze 
poster hangt ook bij ons op de vereniging en het 
is zeker de moeite waard om deze eens goed te 
bekijken wanneer je bij ons langs komt. Echter, 
kiezen wij er in dit boek voor om het basisschot 
op een net iets andere (kortere) manier te intro-
duceren. 

Dezelfde stappen zullen terugkomen in de 
10-weekse cursus. Tijdens de 10-weekse cursus 
wordt de basistechniek geoefend met een re-
curveboog met vizier omdat dit de beste basis is 
voor alle handboog disciplines. Na de cursus staat 
het iedereen vrij om over te gaan op een andere 
discipline dan het recurveschieten (bijvoorbeeld 
compound of traditioneel).
 
De basistechniek wordt onderverdeeld in de vol-
gende zes onderdelen:

1. Houding
2. Voorbereiding
3. Uittrekken en ankeren
4. Doorbewegen
5. Lossen
6. Narichten

Jurgen demonstreert de bijpassende houdingen 
en technieken. 
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1. Houding

Om de houding goed onder de knie te krijgen, 
is het aan te raden om zonder boog de houding 
te oefenen. Hieronder volgen de stappen om de 
juiste eindpositie in het schot te bereiken zonder 
boog.

Je kunt ze ook thuis oefenen als je een passpiegel 
hebt. Voor echt optimaal ‘droog boogschieten 
oefenen’ kun je een oefen-elastiek aanschaffen 
bij een sportwinkel.

• Voeten op schouderbreedte.  
 

• Gewicht gelijk verdeeld over beide benen.

• Lichaam rechtop, maak jezelf lang.

• Armen worden zijwaarts gebracht tot de zo-
genaamde T-houding.

• Maak jezelf breed.

• Schouders blijven laag.
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• Draai het hoofd richting de boogarm; dus 
richting het doel.

• De hand van de trekarm wordt onder de kin 
geplaatst. 

• De elleboog van de trekarm staat boven de 
schouders. 

• De rest van de houding blijft ongewijzigd
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2. Voorbereiding

Tijdens de voorbereidingsfase zorgen we er niet 
alleen voor dat de boog schietklaar is (met pijl), 
maar willen we ook door middel van het geven 
van “voorspanning” ervoor zorgen dat de spieren 
optimaal voorbereid zijn voor het schot. 

• De pijl wordt met de nok (het oranje uiteinde 
van de pijl) tussen het nokpunt op de pees 
geplaatst en op de pijloplegger gelegd. De 
indexveer (die met de afwijkende kleur, in dit 
geval oranje) wijst naar buiten.

• Haakvingers: Vingers worden om de pees 
gehaakt met de wijsvinger boven de pijl en 
de middelvinger en de ringvinger eronder (de 
middelvinger raakt nooit de pijl).  

• De trekarm houdt een klein beetje spanning 
op de pees.

• De boogarm is gestrekt.

• Door de spanning van de pees voel je een 
lichte druk op het handvat van de boog.
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• De boogarm wordt vanuit de wervelkolom tot 
maximale lengte uitgestrekt.

• Beide onderarmen worden ingedraaid.

• Voorspanning wordt geven door de boog half 
uit te trekken.

• Hierbij moet je spanning in je bovenrug voe-
len.

• Kijken naar het richtpunt.
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3. Uittrekken en ankeren

• Uitgestrekte boogarm wordt geheven, waarbij 
de korrel van het vizier tussen het richtpunt en 
het richtoog komt.

• De boog wordt in één rechte lijn uitgetrokken.

• In de gehele beweging blijft de elleboog van de 
trekarm hoog en wordt er bewogen vanuit het 
schouderblad.

• Ankeren met het plaatje van de ankertab tegen 
de kin. De pees komt tegen het puntje van de 
neus.

• Het linkeroog wordt gesloten (bij linkshandigen 
het rechteroog)
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4. Doorbewegen

Dit lijkt misschien gemakkelijk, maar het doorbe-
wegen is misschien wel het belangrijkste deel van 
het basisschot omdat het direct invloed heeft op 
het lossen van het schot (zie hierna). Toch wordt 
deze stap door veel schutters overgeslagen!

• Na het ankeren blijft het schouderblad van de 
trekarm in beweging. Hierbij wordt de elle-
boog steeds verder richting de rug bewogen. 

• De elleboog blijft hoog tijdens het uittrekken. 
Verder verandert er niets aan de houding.

• De booghand duwt de boog weg. Het handvat 
moet losjes in de hand liggen.
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5. Lossen

• De haakvingers worden van de pees getrokken.

• Spanning in de rug blijft waardoor de hand 
automatisch naar achteren toe schiet.

• De hand volgt de lijn van de kaak tot ongeveer 
de oorlel.

6. Narichten 

• Na het lossen is het belangrijk om ongeveer 
1-2 seconden dezelfde houding aan te houden. 
Goed narichten is cruciaal voor een goed schot. 
Het zorgt ervoor dat de pijl ongehinderd naar 
het doel kan vliegen. 
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Oefening baart kunst

Het is heel erg lastig om alle informatie over boogschieten goed op papier uit te leggen. Met name 
de stukken over de techniek zijn heel moeilijk te interpreteren zonder er praktisch mee bezig te 
zijn en het is dan ook niet gek als je na het lezen van de informatie nog niet alle stappen snapt. 
Daarom is boogschieten ook een sport die je pas leert als je het heel vaak geoefend hebt. 

Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat de techniek die in dit cursusboek beschreven wordt, 
slechts hele basale informatie geeft en met recht de stempel “basisschot” krijgt. 

Hopelijk heb je aan het einde van de 10-weekse cursus alle stappen enigszins onder de knie en 
begrijp je hoeveel er komt kijken bij het handboogschieten (zowel materieel, fysiek als mentaal). 

Daarna begint het pas echt: De weg naar goed en consistent schieten. Een weg die heel veel dalen 
en pieken gaat kennen, maar hopelijk een weg die  je met heel veel plezier gaat bewandelen (of 
beschieten)!
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Artikel 1 Deze algemene regels zijn van toepassing op de leden van de handboog¬vereniging “Staddijk”, 
samengevat onder de benaming “Huishoudelijk Reglement”.

Artikel 2 De vereniging maakt onderscheid in senior- en juniorleden. Junior is degene die bij het begin 
van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar is.

Artikel 3 De vereniging kent zogenaamde cursisten. Dit zijn aspirant-leden die zich inschrijven voor een 
bepaalde instructieperiode. Aan deze periode is een vast bedrag verbonden, vermeld op het 
inschrijfformulier. Na deze periode eindigt het aspirant lidmaatschap en kan men lid worden. 

Artikel 4 Behalve de jaarlijkse vast te stellen contributiebedragen is bij inschrijving een eenmalig in-
schrijfgeld verschuldigd voor nieuwe leden. Dit inschrijfgeld geldt niet voor nieuwe leden die 
instromen via de aspirantencursus. 

Artikel 5 Personen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, betalen, de contributie vanaf de 
maand van inschrijving en de bijdrage voor de N.H.B.

Artikel 6 De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient in een keer te worden betaald en wel voor 
1 december van het lopende verenigingsjaar. Indien men niet voor 1 december betaalt wordt 
het lidmaatschap beëindigd. Indien men opnieuw lid wil worden is men naast de contributie 
€15 administratiekosten verschuldigd

Artikel 7 Elk bestuurslid van Staddijk krijgt de beschikking over een set sleutels. Naast de bestuursleden 
krijgen een aantal veiligheidsfunctionarissen een set sleutels tot de beschikking om enerzijds 
werkzaamheden te kunnen verrichten zonder dat het bestuur daarbij aanwezig dient te zijn en 
anderzijds verantwoord te kunnen meedraaien in de openstelling van het gebouw en het ter-
rein voor schutters buiten de reguliere clubdagen. De volgende functionarissen komen in princi-
pe in aanmerking voor een set sleutels:

 • Barbeheerder (1x)
 • Accommodatiebeheerder (1x)
 • Opvang Aspirant-leden en leden (5x)
 Het bestuur neemt besluiten betreffende de verstrekking van sleutels aan functionarissen. 

Functionarissen zijn, anders dan bestuursleden, te benaderen voor toegang tot de baan buiten 
de reguliere openingstijden.  Het uitlenen van sleutels aan leden die geen sleutelfunctionaris 
zijn, dient altijd in overleg met het bestuur te gebeuren. 

Artikel 8 Onderstaand rooster van aftreden bestuursleden is opgesteld op 22 januari 1994. Conform ar-
tikel 8 lid 2 van de statuten, wordt dit rooster gehanteerd bij bestuursverkiezingen. Indien een 
bestuurslid zijn functie tussentijds beëindigt, zal het nieuw gekozen bestuurslid de plaats op het 
rooster innemen van het vertrekkende bestuurslid. Het volgende rooster is in 1994 vastgesteld 
en zal blijven doorlopen:

 1e aftreding: Penningmeester treedt af,
 2e aftreding: Secretaris treedt af,
 3e aftreding: Voorzitter treedt af.

HUISREGELS
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Artikel 9 Bij verkiezing van bestuursleden dienen nieuwe kandidaten zich tenminste 1 week voor de 
ledenvergadering schriftelijk te melden bij het bestuur. 

Artikel 10 De jaarlijkse evenementen worden op een door het bestuur vast te stellen datum georga-
niseerd. Bij deze evenementen kent de club een drietal categorieën namelijk de “Recurve 
categorie”, “Compound categorie” en “BareBow” categorie. Onder de “Barebow” categorie 
valt elke Barebow exclusief compound, er wordt verder geen onderscheid gemaakt over type 
boog, pijlen etc. Elke categorie is onderverdeeld in klassen b.v. Dames, Heren, Junioren, enz. 
Voor erkenning van een categorie dienen er minimaal vijf leden vertegenwoordigd te zijn in 
een categorie. Het bestuur stelt vast voor welke evenementen en welke klassen er prijzen be-
schikbaar worden gesteld.

 Een vast evenement is het Koningschieten. Koning is de schutter die het hoogst aantal punten 
schiet in de “Recurve categorie” (dit is niet klasse gebonden). Bij gelijke puntenaantal wordt 
de beslissing genomen op basis van het bondsreglement (eerst aantal treffers dan tienen enz.) 
Een verenigingslid, dat gedurende drie achtereenvolgende jaren de titel “Koning” verwerft 
mag zich “Keizer” noemen. De op één na beste schutter van de “Recurve categorie” mag zich 
“Prins” noemen.

Artikel 11 Het is verboden clubmateriaal zonder toestemming van het bestuur te gebruiken of in bruik-
leen te nemen. De schade die door dergelijk handelen wordt veroorzaakt aan goederen van 
de vereniging, moet door de betreffende persoon vergoed worden. 

Artikel 12 De toegangspoort voor aan de toegangsweg naar het clubgebouw dient te allen tijde weer 
gesloten te worden. Dit om te voorkomen, dat ongewenst verkeer toegang krijgt tot het park.

Artikel 13 Het sportpark is een wandelgebied voor de omgeving. De snelheid van motorvoertuigen dient 
derhalve aan deze omstandigheid aangepast te worden. Dit betekent, dat er slechts stapvoets 
gereden mag worden. Voetgangers en fietsers hebben in het park dan ook voorrang en mogen 
niet gehinderd worden.

Artikel 14 In verband met de veiligheid is het van essentieel belang, dat de toegangspoort tot het veld 
weer afgesloten wordt. 

Artikel 15 Daar bij ernstige ongelukken op onze baan de toegangsweg tot de baan ten alle tijde vrij moet 
blijven is het parkeren van voertuigen voor de toegangspoort, niet toegestaan.

Artikel 16 Wijzigingen in het Huishoudelijke Reglement wordt in de eerstvolgende ledenvergadering 
vastgesteld.

Artikel 17 De bepalingen van het schiet- en wedstrijdreglement zijn ook van toepassing bij trainingen.

Artikel 18 Het bestuur stelt een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter beschik-
king via de website hbvstaddijk.nl.

Artikel 19 Het schieten met houten pijlen is toegestaan op de daarvoor bestemde doelpakken (voor 50m 
en 25m).

Huishoudelijk Reglement HandBoogVereniging Staddijk
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Artikel 20 Het is niet toegestaan om vanaf korte afstand (minder dan 50 meter) te schieten op het 90 
meter pak. Evenzo is het niet toegestaan om op het 50 meter doelpak te schieten vanaf een 
afstand minder dan 30 meter

Artikel 21 De reguliere trainingstijden zijn als volgt vastgesteld:
 • Zaterdagmiddag van 12:00  tot 17:00 uur
 • Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
 Het is mogelijk om sleutelfunctionarissen te benaderen om in hun aanwezigheid buiten de 

reguliere trainingstijden om, te gaan schieten.

Artikel 22 Uit veiligheidsoverwegingen is het dragen van open schoenen/slippers verboden. Dit is om te 
voorkomen dat u  zichzelf verwondt aan pijlen die uit het gras steken. 

Artikel 23 De schutters zijn altijd verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het pijlen halen. Voor de 
buitenbanen kan dat gebeuren door het plaatsen van een rode vlag aan de schietlijn, om aan 
te geven dat niet geschoten mag worden omdat er zich schutters op de schietbaan bevinden. 

Artikel 24  Het terrein van handboogvereniging Staddijk is rookvrij. Het is daarom alleen toegestaan om 
buiten de poort te roken. 

Artikel 25 Iedereen dient te handelen in overeenstemming met dit Huishoudelijk reglement. Bij overtre-
ding van dit reglement wordt de persoon in kwestie  schriftelijk op de hoogte gesteld en krijgt 
een officiële waarschuwing. Na twee waarschuwingen volgt royement en uitschrijving bij de 
vereniging.

 Nijmegen, April 2019
 Namens het bestuur,

 J.H. van de Pas
 (voorzitter)
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