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0 Proefles
0.1 Doel van de training
Eerste kennismaking met de handboogsport. De belangrijke ingrediënten zijn:



veiligheid
plezier

Daarnaast wordt een eerste aanzet gegeven voor een goede schiettechniek; daarvoor wordt vooral
aandacht besteed aan de voetenstand, T- houding, plaatsing trekhand en trekvingers, plaatsing
booghand.

0.2 Benodigdheden:












Voldoende bogen, zowel links als rechtshandig.
3 pijlen per boog, liefst op lengte maar eventueel langer.
Vingerbeschermers, bij voorkeur ankertab.
Armbeschermers
Slings (polssling of vingersling).
Borstbeschermers (verplicht voor vrouwen).
Blazoenen 60 cm
Oefenelastieken
Lege schietkaarten
Presentielijst
Fototoestel (met opgeladen batterij en voldoende schrijfruimte)

0.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
1.

Bogen
opspannen

- Voldoende links- en rechtshandige bogen
opspannen. Reken op 30-40% meer bogen
dan het verwachte aantal cursisten
- Verhouding normaal gesproken ⅔ rechts, ⅓
links

- Clubbogen
- Spankoorden

2.

Materiaal
klaarzetten

- Leg een ruime hoeveelheid ankertabs klaar,
gescheiden voor linkshandig en voor
rechtshandig (alle maten)
- Verder: armbeschermers, vingerslings en
borstbeschermers
- Leg ook wat pijlen klaar van verschillende
lengte voor bepalen pijllengte
- Leg elastieken klaar

-

3.

Baan opzetten

- Hang 60 cm blazoenen op
- Zet pijlenkokers klaar op 8 m

Draaiboek beginnerstraining 2020 najaar_02.docx

Ankertabs
Armbeschermers
Vingerslings
Borstbeschermers
Pijlen van
verschillende lengte

10 oktober 2020

4
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Inleiding
4.

Welkom en
introductie

- Inloop
- Invullen presentielijst en gegevens
controleren
- Voorstellen trainers en begeleiders
- Informatie over het programma van deze
eerste les

- Presentielijst

5.

Uitleg veiligheid

Leg duidelijk uit dat een boog en pijlen
gevaarlijk kunnen zijn.
Maak duidelijk welke regels gelden voor de
schietlijn, de wachtlijn, commando halen en
schieten etc.
Leg het stoplicht uit.

- Stoplicht

6.

Uitleg boog

Leg de hoofdonderdelen van de boog uit.
Geef een demonstratie van een schot:
- Eerst zelf voordoen
- Daarna gefaseerd waarbij je uitleg geeft wat
je doet
- Uitleg T-houding (verticale lijn en horizontale
lijn)

7.

Oogdominantie
bepalen

Bepaal dominante oog met behulp van één van
onderstaande manieren:
- Binnen driehoekje met gevouwen handen
naar doel laten kijken en handen langzaam
naar de neus laten bewegen. Beide ogen
open vanaf het begin!
- Trainer doet één oog dicht. Cursist met beide
ogen open naar het open oog van de trainer
laten wijzen. Wijzende vinger zit voor het
dominante oog.

8.

Warming-up

- Leg uit waarom bij boogschieten een
warming-up belangrijk is:
o Minder kans op blessures
o Geen verandering van vizierstand na de
eerste paar schoten.
- Doe warming-up oefeningen
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

9.

Droog oefenen

- Elastieken uitreiken
- Centraal voordoen wat de bedoeling is en het
doel hiervan uitleggen
- Groep verdelen over de begeleiders
- Individueel de schietbeweging laten voelen
(evt. met ogen dicht).
- Vraag of er fysieke beperkingen of klachten
zijn of andere zaken waar je als trainer /
begeleider rekening mee moet houden
- Noteer dit ook als aandachtspunt voor de
volgende les

10.

Uitreiken
materiaal

- Bogen: uitdelen rekening houdend met lengte,

Uitleg pijlen

- Uitleg veren van de pijlen, hanen veer
- Uitleg over het nokken van pijlen, eerst vast
nokken en daarna pas op de oplegger
(oplegger is kwetsbaar)

11.

Organisatie
Wat is er nodig?
- Oefenelastiek

- Schietmateriaal

kracht en links- of rechtsogig

- Beschermmiddelen (armbeschermer,
ankertab, vingersling, borstbeschermer voor
vrouwen)
- Pijllengte bepalen en pijlen op voldoende
lengte geven
- Leg uit waarvoor de beschermmiddelen,
vingersling zijn en waarom het belangrijk is
dat de pijl lang genoeg moet zijn (mag niet
van de oplegger afgetrokken worden)
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Leskern
12.

Schieten

Doel van de introductiecursus is om de
cursisten kennis te laten maken met
handboogschieten en het leuk te laten vinden.
Positief coachen dus! Derhalve laten we ze
zoveel mogelijk schieten en letten we goed op
veiligheid en corrigeren de basisschiethouding
alleen op hoofdlijnen.
- Schieten met vizier, tab (één vinger boven en
twee vinger onder de pijl) en ankeren onder
kin
- Schiettechniek:
o De voetenstand
o Plaatsing van de trekhand en trekvingers
o Plaatsing van de booghand, denk aan het
juiste drukpunt van de duimmuis in de
boog grip
- Eerst droog oefenen zonder pijl
- Uittrekken pijl/vingers en T-houding
controleren
- Schieten, max 3 pijlen per ronde
- Rustig naar de doel lopen als signaal gegeven
wordt
- Instructie hoe pijlen uit het pak getrokken
worden:
o Halen als signaal gegeven wordt
o Hoe de pijlen uit het pak te trekken
o Eén persoon trekt de pijlen
o Nooit achter trekker gaan staan
o Rustig terug lopen met pijlpunt naar
beneden
Let op corrigeren alleen op hoofdlijnen en
altijd in volgorde van:
- Veiligheid
- Blessures voorkomen
- Tips die het schietbeeld verbeteren, te
beginnen bij voetenstand, T-houding en de
nieuwe elementen van de les

- 60 cm blazoenen

Afsluiting
13.

Cooling-down

Gezamenlijk afsluiten met een cooling-down

14. 9 Mededelingen

Uitleg schietkaarten: nu kopen en materiaal
meenemen of volgende keer kopen en
materiaal inleveren.

15.

Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben
voor de rest van de lessen.

Evaluatie
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

16.

Materiaal
opruimen

Cursisten pijlen laten terugzetten, en materiaal
innemen van degenen die geen schietkaart
kopen

17.

Schietkaarten
verkopen

- Deelnemer zelf gegevens op de schietkaart
laten invullen, inclusief boognummer
- Aftekenen les 0
- Na betaling schietkaart tekenen en onderste
deel aan cursist meegeven
- Foto maken

Organisatie
Wat is er nodig?

- Schietkaarten
- Fototoestel

Opruimen
18.

Schietkaarten

Opbrengst van schietkaartverkoop met
middelste strook van schietkaart in envelop
doen. Naam ontvanger en totaalbedrag op
envelop vermelden. Envelop in de kluis
achterlaten.

19.

Materiaal
opruimen

Bogen afspannen en in het hok achterlaten.
Ongebruikt en teruggegeven
beschermingsmiddelen opbergen.

20.

Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt

- Envelop

0.4 Uitwerking
Ogentest
Bepalen of de schutters links- of rechtsogig zijn door naar het doel te kijken met beide ogen open,
handen om doel vouwen, handen naar het gezicht trekken en kijken bij welk oog men uitkomt. Dat
bepaalt of de boog in de linker of rechter hand gehouden wordt. De enige reden om toch later van
links naar rechts over te gaan of omgekeerd is dat later geconstateerd wordt dat de bepaling niet
goed geweest is. Bij sommige kinderen wisselt tijdens de puberteit het dominante oog. Links of
rechts schrijven heeft er niets mee te maken!
Uitzoeken materiaal
Goed opletten of tengere cursisten de lichtste bogen krijgen. Iedereen moet vanaf de eerste les een
sling gebruiken. Meisjes/vrouwen van borstbeschermer voorzien, niet doen alsof dat bijzonder is!
Veiligheidsregels
Veiligheid is zeer belangrijk. Reeds bij de eerste les nadrukkelijk vertellen dat er niet mag worden
geschoten zonder pijl op de boog of als er nog iemand voor de meet staat. Verder duidelijk maken
dat pijlen pas mogen worden gehaald als iedereen is uitgeschoten. Ook vertellen dat niet gelost mag
worden zonder pijl op de boog.
Warming-up
Een warming-up moet onderdeel uitmaken van iedere training, zeker van de eerste. Slechte
gewoontes leer je niet snel af.
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Uitleg techniek + demo
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling al te uitgebreid op de techniek in te gaan. De indruk dat
boogschieten een moeilijke, over-technische sport zou zijn moet worden vermeden. De uitleg kan
wat techniek betreft beperkt blijven tot de ’10 schietstappen’, met vooral aandacht voor de stand
(rechtop) en het indraaien van de elleboog om aanslaan van de pees te voorkomen.
Kondig aan dat schieten een technische sport is en dat daarom tijdens de cursus de begeleiders veel
aandacht zullen besteden aan de schiethouding en observeren van de schutters. Begeleiders zullen
het eerst netjes vragen voordat ze cursisten aanraken, bijvoorbeeld om te voelen hoe iemands
schouderbladen staan.
Droogoefenen
Voordat echt wordt geschoten in ieder geval even droog oefenen met het vinden van het ankerpunt
onder de kin en de juiste houding ten opzichte van het doel. Indien nodig vast aandacht besteden
aan de boogschouder.
Schieten
Onder begeleiding een paar series schieten. Belangrijk: Als de boog te zwaar lijkt om tot de kin te
worden uitgetrokken hoeft dat deze keer nog niet. In dat geval tot de schouder laten trekken.
Technisch advies beperken tot het hoogstnoodzakelijke om te zorgen dat in ieder geval het doel
geraakt wordt.
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1

Verticale lijn

1.1 Doel van de training




Boog leren in elkaar te zetten
Uitleg positie voeten, knieën, heupen, rug, hoofd. Verder uitleg werking vizier.
Uitleg over symmetrie tussen links en rechts.

Daarnaast wordt de schiettechniek herhaald en verder uitgewerkt; daarvoor wordt vooral aandacht
besteed aan de voetenstand en T- houding.

1.2 Benodigdheden:








Voldoende bogen, zowel links als rechtshandig.
Spankoorden
3 pijlen per boog, liefst op lengte maar eventueel langer.
Borstbeschermers (verplicht voor vrouwen).
Blazoenen 60 cm
Oefenelastieken
Beamer en laptop met presentatie ‘Droogoefenen’ (zie hieronder)

1.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
1.

Materiaal
klaarzetten

Naar verwachting melden zich nog enkele
schutters die de proefles niet hebben
meegemaakt of die na de proefles geen
schietkaart hebben gekocht en hun materiaal
weer hebben ingeleverd. Zorg daarom dat voor
hen beschermingsmiddelen klaarstaan.

2.

Timer aanzetten

Computer opstarten en stoplicht aanzetten

3.

Baan opzetten

- Hang 60 cm blazoenen op
- Zet pijlenkokers klaar op 10 m

- Blazoenen 60 cm

4.

Beamer
klaarzetten

- Zet de beamer klaar in de zaal; projecteer bv
op het whiteboard.
- Sluit de laptop van de vereniging aan en zorg
ervoor dat de presentatie ‘Basisschot –
Droogoefenen’ klaar staat.

- Beamer
- Laptop

5.

Cursisten
verwelkomen

- Teken de schietkaarten af van degenen die er
al één hebben.
- Laat degenen die er de vorige keer waren
maar nog niet betaald hebben alsnog betalen
en rijk schietmateriaal uit.
- Doe vast de ogentest met nieuwe cursisten
en geef ze links- of rechtshandig materiaal

- Leskaarten
- Schietmateriaal

Draaiboek beginnerstraining 2020 najaar_02.docx
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Inleiding
6.

Start training

- Vragen of er deelnemers zijn die veel
spierpijn of klachten hebben gehad van de
ongewone spierbelasting
- Noteer dit en vraag eventueel advies aan een
ervaren trainer

7.

Boogopbouw
Beschermmiddelen

- Zelf de boog leren opspannen met spankoord,
en hulp van begeleiders
- Hoofdonderdelen van de boog benoemen
- Uitleg onderdelen van de recurve boog

8.

Herhaling

Schiettechniek vorige keer: Presentatie laten
zien via beamer.
- Open /gesloten voetenstand
- Verticale en horizontale lijn (T-houding)
- Plaatsing van de trekhand en trekvingers
- Plaatsing van de booghand
Pijlen halen:
- Halen als signaal gegeven wordt
- Hoe de pijlen uit het pak te trekken
- Eén persoon tegelijk trekt de pijlen
- Nooit achter trekker gaan staan
- Rustig teruglopen met pijlpunt naar beneden

9.

Warming-up

Doe warming-up oefeningen

10.

Opsplitsen groep

Splits de groep op in een groep die voor het
eerst is en een groep die les 0 heeft
meegedaan. De groep nieuwelingen krijgt 1-2
begeleiders en volgt verder het programma van
les 0 (zie hoofdstuk 0). De rest volgt het
hieronder beschreven programma.
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Leskern
11.

Schieten –
techniek

12.

Spelvorm

- Inschieten
- Schieten en goed opletten op veiligheid
- Corrigeren, op de basisschiethouding, alleen
op hoofdlijnen
- Starten met het techniekdeel van de les op de
10 meter
Extra aandacht voor:
- Juist gebruik van de vingersling
- Laat de elleboog van de booghand naar
buiten draaien voor het uitrekken van de
boog.
- Laag houden van de schouders (blessuregevoelig)
Let op corrigeren alleen op hoofdlijnen en altijd
in volgorde van:
- Veiligheid
- Blessures voorkomen
- Tips die het schietbeeld verbeteren, te
beginnen bij voetenstand, T-houding en de
nieuwe elementen van de les.
- Afsluiten met eerste wedstrijdje:
- Uitleg telling op blazoen
- Een aantal tellende series schieten
- Scores noteren op whiteboard
Aandachtspunten voor begeleiders:
- Let op opgedane vaardigheden bij de
cursisten, neem dit mee voor de volgende les.
- Corrigeren alleen als dit nodig is voor de
veiligheid of blessure preventie.
- Wedstrijd moet een plezierige afsluiting zijn
van de les!
Afsluiting

13.

Cooling-down

14. 9 Evaluatie

15.

Materiaal
afbouwen /
opruimen

Gezamenlijk afsluiten met een cooling-down
- Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben
voor de rest van de lessen
- Cursisten spannen de boog zelf af, met
behulp van een spankoord, begeleid door
begeleiders.
- Laat alle schietmateriaal door de cursisten
zelf opruimen
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Opruimen
16.

Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt
- Laptop en beamer terug naar bestuurskamer

1.4 Uitwerking
Voorbereiding
Van tevoren bogen en ander materiaal klaarleggen.
Boog in elkaar zetten
Eén boog voordoen. Vervolgens iedere schutter helpen bij het in elkaar zetten.
Uitleg
Voordoen goede houding. Benadrukken voeten op schouderbreedte / heupbreedte, knieën licht
gebogen, indraaien voeten waardoor het bekken kanteld, rug recht, nek rechtop (niet naar voren of
opzij). Symmetrie tussen links en rechts, gewicht gelijk over beide benen verdelen, 2/3 op de bal en
1/3 op de hiel van de voeten.
Met ogen dicht positie laten voelen, zowel voor-/achterwaarts als links/rechts (heupen zijwaarts
bewegen) totdat men goed staat. Ogen dicht om gevoel te ontwikkelen, tijdens het schieten kijk je
er ook niet naar.
Zie ook Basisschot Droogoefenen.

1_Droogoefenen_B
S_2016.pdf

Voorbeeld
Enige schoten met uitleg en demo. Ook herhalen algemene punten vorige les. Tenslotte laten zien
hoe je het vizier moet verstellen.
Zelf proberen
Eerst houding zoeken zonder boog. Eventueel op de grond laten liggen om gekantelde bekkenstand
te vinden (geen ruimte tussen rug en grond, knieën opgetrokken). Laten schieten.
Wedstrijd
Proberen een aantal tellende series te schieten na uitleg over de telling op het blazoen. Nog geen
schietbriefjes nodig; iedereen noteert zijn eigen score op het whiteboard.
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Maak een tabel op het whiteboard:
Naam

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Etc.

Totaal

Cursist 1
Cursist 2
Cursist 3
Cursist 4
Etc.
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Hier worden vier oefenmethodes gepresenteerd voor het aanleren van het
basisschot van de Olympische stijl van boogschieten:
NB: De Olympische stijl bevat basisonderdelen van vrijwel alle andere stijlen van
handboogschieten.
1. droogoefenen; 2. oefenen met elastiek; 3. oefenen met clubboog;
4. oefenen voor wedstrijden.
Deze stappen zijn de basis ingrediënten voor het aanleren van jouw eigen,
persoonlijke stijl. Doelgroep: van beginnend tot gevorderd sporter. De vierde
oefenmethode betreft het wedstrijdschot. Dit is niet alleen gericht op de
gevorderde schutter, beginners zullen zien dat het verschil tussen het basisschot
en het wedstrijdschot gering is. Schutters die nog zonder klikker schieten, kunnen
ook alvast het wedstrijdschot oefenen. Voor herstel van hun techniek vallen
topschutters geregeld terug op de basis.

2

MATERIAAL
lang en soepel;
● Elastiek,
● Clubboog (lang en licht) uitgerust met vizier, klikker, oplegger en één

●
●
●
●

lange stabilisator.
NB: Bij een te korte boog kun je het hoofd niet correct positioneren. Bij een
boog met een grote trekkracht kunnen schietbewegingen niet correct
aangeleerd worden (zie ook kader ‘Trekkracht beginnersboog’);
Tab met een vingerspreider om de pijl voldoende ruimte te geven tussen
wijsvinger en middelvinger;
Vingersling (riempje om duim en wijsvinger),
deze vangt de boog op na het lossen;
Boogarmbeschermer;
Borstbeschermer.

3

DROOGOEFENEN
Droogoefenen: Balanscontrole / Armen, schouders, T-Positie / Hoofd / Schietpositie

/ Lospositie / Afsluiting.
Doelstellingen: aanleren om de balans te bewaren • aanleren van de juiste
positie van de lichaamsdelen • aanleren van het ademhalen bij het schieten.

Begrippen: boogarm • trekarm (schrijfarm) • trekschouderblad • trekelleboog •
haakvingers.
NB: Deze tekst en illustraties zijn voor de rechtshandige schutter.

4

BALANSCONTROLE

DROOGOEFENEN
februari 2016

5

ARMEN, SCHOUDERS, T-POSITIE

DROOGOEFENEN
februari 2016

6

HOOFD

DROOGOEFENEN
februari 2016

7

SCHIETPOSITIE

DROOGOEFENEN
februari 2016

8

LOSPOSITIE

DROOGOEFENEN
februari 2016

9

AFSLUITING

DROOGOEFENEN
februari 2016

10
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2 Horizontale lijn
2.1 Doel van de training



Verbetering stabiliteit
Optimalisatie spiergebruik



Uitleg schouderpositie, strekking boogarm, trekarm, rugspanning, positie schouderbladen.

2.2 Benodigdheden:









Blazoenen 40 cm
Blazoenen 60 cm, 1 zonder zwart, blauw, rood en geel, 1 zonder blauw, rood en geel, 1
zonder rood en geel en 1 zonder geel.
Voldoende bogen, zowel links als rechtshandig.
Spankoorden
3 pijlen per boog, liefst op lengte maar eventueel langer.
Borstbeschermers (verplicht voor vrouwen).
Oefenelastieken
Beamer en laptop met presentatie ‘Basisschot - Elastiek’ (zie hieronder)

2.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
1.

Baan opzetten

- Hang 40 cm blazoenen op, 2 per begeleider
- Zet pijlenkokers klaar op 10 m

2.

Timer aanzetten

Computer opstarten en stoplicht aanzetten

3.

Beamer
klaarzetten

- Zet de beamer klaar in de zaal; projecteer bv op
het whiteboard.
- Sluit de laptop van de vereniging aan en zorg
ervoor dat de presentatie ‘Basisschot – Elastiek’
klaar staat.

4.

Cursisten
verwelkomen

Teken de schietkaarten af

5.

Helpen met
bogen
opspannen en
pijlen pakken

De cursisten hebben de vorige les geleerd hun
eigen boog op te spannen; de 2e keer hebben ze
nog wat hulp nodig om dat veilig te doen.

- Blazoenen 40 cm

- Beamer
- Laptop

- Spankoorden

Inleiding
6.

Start training

Informatie over programma van deze les

7.

Herhaling

Schiettechniek vorige keer:
- Open /gesloten voetenstand
- Verticale en horizontale lijn (T-houding)
- Plaatsing van de trekhand en trekvingers
- Plaatsing van de booghand

Draaiboek beginnerstraining 2020 najaar_02.docx
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

8.

Warming Up

Gezamenlijk met warming up beginnen.
In de warming-up de techniek van de vorige les
meenemen: Je doet de warming up zoals je straks
aan de meet staat.
- voeten goede positie,
- bekken gekanteld,
- rug recht en
- rustig de armen en schouders opwarmen

9.

Inschieten

Inschieten op 10 meter, 2-3 series
- Schieten en goed opletten op veiligheid
- Corrigeren, op de basisschiethouding, alleen op
hoofdlijnen

10. Schiettechniek

Presentatie laten zien via beamer.
Uitleg nieuwe schiettechniek van les twee:
- Horizontale lijn,
- Strekking boogarm
- Uittrekken boog
- Ontspannen booghand
- Ankeren.
Uitleggen aan de hand van de presentatie, en
laten proberen met elastieken.

11. Schiettechniek

Starten met het techniekdeel van de les op de 10
meter
Extra aandacht voor:
- Juist gebruik van de vingersling
- Laat de elleboog van de booghand naar buiten
draaien voor het uitrekken van de boog.
- Laag houden van de schouders (blessuregevoelig)
Let op corrigeren alleen op hoofdlijnen en altijd in
volgorde van:
- Veiligheid
- Blessures voorkomen
Tips die het schietbeeld verbeteren, te beginnen
bij voetenstand, T-houding en de nieuwe
elementen van de les.

12. Spelvorm

Wedstrijdje: Schieten op blazoen zonder roos

Organisatie
Wat is er nodig?

Elastieken

- Blazoenen 60 cm, 1
zonder zwart, blauw,
rood en geel, 1
zonder blauw, rood
en geel, 1 zonder
rood en geel en 1
zonder geel.

Afsluiting
13. Cooling-down

- Belang van cooling-down herhalen.
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

14. Evaluatie

Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben voor
de rest van de lessen

15. Materiaal
afbouwen /
opruimen

- Span de boog zelf af, met behulp van een
spankoord, begeleid door begeleiders.
- Laat alle schietmateriaal door de cursisten zelf
opruimen

16. Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt

Organisatie
Wat is er nodig?

2.4 Uitwerking
Uitleg:
Schouders laten optrekken en omlaag duwen om verschil te voelen. Voordoen hoe boogschouder
omhoog gedrukt wordt als hij te hoog staat. Laten proberen tegen muur: eerst fout (hand onder
schouder hoogte, als er druk op gezet wordt gaat schouder omhoog) daarna goed (hand boven
schouderhoogte, bij duwen wordt schoudergewricht omlaag geduwd). Droogoefenen. Letten op
rugspanning.
Elastieken uitreiken. Op beamer presentatie ‘Basisschot - Elastiek’ laten zien, en oefenen met
elastiek.

2_Elastiek_oefenen
_BS_2016.pdf

Zelf proberen:
Laten schieten. Letten op techniek en rugspanning.
Wedstrijd:
Blazoenen met uitgeknipt midden naast elkaar ophangen. Ieder laten beginnen op de baan waar hij
al stond. Indien 3 pijlen binnen het uitgeknipte gedeelte, doorschuiven naar blazoen met kleiner gat,
anders naar blazoen met groter gat. Doel: eindigen op blazoen met kleinste gat.
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OEFENEN MET ELASTIEK
Oefenen met elastiek: Voorbereiding / 1. 3B basis - Hoofd(Positie) / 2. Drukpunt kijken Ankeren / 3. Richtpunt kijken - Doorbewegen / 4. Na het lossen - Blijven staan / Afsluiting.

Doelstelling: aanleren van de opbouwvolgorde van het schot.
Begrippen:
richten • richtoog • drukpunt van de boogarm • treklengte • ankeren • ankerpunt • de
(denkbeeldige) horizontale lijn van het schot is de treklijn, via respectievelijk richtpunt drukpunt (straks de korrel) - trekelleboog.
Materiaal: elastiek (lang en soepel), zie ook kader ‘Materiaal’.
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VOORBEREIDING

OEFENEN MET ELASTIEK
februari 2016
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1. 3B BASIS - HOOFD(POSITIE)

OEFENEN MET ELASTIEK
februari 2016
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2. DRUKPUNT KIJKEN, ANKEREN

OEFENEN MET ELASTIEK
februari 2016
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3. RICHTPUNT KIJKEN - DOORBEWEGEN

OEFENEN MET ELASTIEK
februari 2016

15

4. NA HET LOSSEN – BLIJVEN STAAN

OEFENEN MET ELASTIEK
februari 2016

16

AFSLUITING

OEFENEN MET ELASTIEK
februari 2016
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3 Booghand
3.1 Doel van de training
Verduidelijking van de volgende punten:
*

Stand van de booghand t.o.v. de handgreep

*

Belang van ontspannen voorhand

*

Functie van de boogsling

3.2 Benodigdheden






Als bij les 1
Blazoenen 40 cm
‘Houtjes met touwtjes’
Lepeltjes/roerstaafjes
Afplakband

3.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
1.

Baan opzetten

- Hang 40 cm blazoenen op
- Zet pijlenkokers klaar op 10 m

- Blazoenen 40 cm

2.

Cursisten
verwelkomen

- Teken de schietkaarten af.
- Help indien nodig bij het opspannen van de
boog.

- Leskaarten
- Schietmateriaal

Inleiding
3.

Start training

- Informatie over programma van deze les

4.

Herhaling

Schiettechniek vorige keer (kort herhalen):
- Basis houding
- Horizontale lijn,
- Ontspannen booghand
- Strekking boogarm
- Laat de elleboog van de booghand naar buiten
draaien voor het uitrekken van de boog.
- Uittrekken boog
- Ankeren
- Laag houden van de schouders

5.

Warming Up

Gezamenlijk met warming up beginnen.

6.

Inschieten

Inschieten op 10 meter
- Schieten en goed opletten op veiligheid
- Corrigeren, op de basisschiethouding, alleen op
hoofdlijnen
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- Aantekeningen van
de vorige les

10 oktober 2020

18
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Leskern
7.

Uitleg

-

-

-

-

-

In de vorm van vraaggesprek de meningen
peilen over de optimale stand van de
booghand.
Uitleggen dat het contactvlak tussen boog en
handpalm naast de levenslijn moet liggen.
Voordoen met de boog zelf hoe de boog in de
hand drukt: knokkels van booghand onder
een hoek van 30° graden t.o.v. verticaal.
Met je vinger prikken in de booghand die in
de juiste houding staat en in een echte lijn
met de onderarm, laat zo voelen wat er
gebeurt als je op de goede plek zit (geen
kracht nodig) en wat er gebeurt als hij op de
verkeerde plek zit (hand beweegt tenzij je
hem met spierkracht op zijn plaats houdt).
Voordoen met ‘houtjes met touwtjes’ hoe de
boog in de hand drukt: knokkels van
booghand onder een hoek van 30° graden
t.o.v. vertikaal.
‘Houtjes met touwtjes’ uitdelen en laten
oefenen met drukpunt en handpositie

8.

Schiettechniek

Opdracht: Proberen het drukpunt te voelen in de
hand. Eventueel een lepeltje/roerstaafje op het
handvat plakken om beter te voelen waar de
hand de boog raakt.

9.

Uitleg

Uitleggen waar de sling voor bedoeld is:
- De boog niet vasthouden
- Spieren in booghand en pols van booghand
ontspannen
- Boog uit de hand laten vallen bij het lossen.
- Laten oefenen door boog een paar cm uit te
laten trekken en te lossen
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

10. Schiettechniek

Het bovenstaande uitproberen 1 op 1 met een
begeleider:
- De begeleider knielt voor de schutter op de
grond (tussen meet en doel).
- De cursist schiet 3 pijlen zonder sling.
- De begeleider houdt daarbij zijn handen dicht
bij de boog van de cursist als deze uittrekt en
vangt de boog op als deze uit de hand van de
begeleider valt.
- In verband met de veiligheid maximaal 3
schutters tegelijk op de baan met ruim afstand
tot de andere schutters.
Daarna nog 3 rondjes laten schieten met sling;
begeleiders letten op dat de boog niet wordt
vastgehouden/gegrepen.

11. Spelvorm

Wedstrijdje: Teamschieten

Organisatie
Wat is er nodig?

Afsluiting
12. Cooling-down

Cooldown doen.

13. Evaluatie

Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben voor
de rest van de lessen

14. Materiaal
afbouwen /
opruimen

- Cursist spant de boog zelf af, met behulp van
een spankoord
- Laat alle schietmateriaal door de cursisten zelf
opruimen

15. Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt

3.4

Uitwerking

Uitleg
Het gaat er om dat het drukpunt van de boog zo komt te liggen dat er eigenlijk geen spierkracht
nodig is om de boog in de hand te houden als die wordt uitgetrokken: de kracht van de boog wordt
via de botten van hand, pols en arm overgebracht op de schouder. Omdat er geen spieren worden
aangespannen valt de boog na het lossen uit de hand doordat de kracht wegvalt die de boog in de
hand drukte.
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Wedstrijd:
Schieten op normaal blazoen. Opdelen in groepen van 2. Eventueel kan een begeleider meeschieten
met clubboog zonder vizier als er een oneven aantal cursisten is.
Afhankelijk van het aantal aanwezigen opdelen in teams. Loten voor eerlijke verdeling? ‘Open ronde’
om 2 beste teams te vinden, dan shoot-out over 6 pijlen p.p.

3.5 Achtergrond info
Zie artikel hieronder (Engels).

Jan2008-WiseOnBo
wHandBasics.pdf
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By Larry Wise

Understanding Bow Hand Basics

W

e humans are controlling
animals, aren’t we? All day
long we try to control our
surroundings to make them suit our
needs. Many try to control the people
around them and end up in conflicts
that ruin their day and sometimes our
day. We control our car by steering it
with our hands and use our feet to
make it go as fast or as slow as we
want. Control, control, control! That’s
what we do.
It’s no wonder, then, that when it
comes to archery we grab the bow and
try to control it to make the arrow go
where we want it to go. It’s here that
we encounter the first major contradiction found in archery; the more we
try to control the bow with our bow
hand the less we succeed in doing so!
If we try to “make” the arrow go into
the target middle we fail to get the job
done with any amount of success.
The bow, then, becomes a very
good teacher for us. It teaches us
the lesson of the butterfly; The butterfly which when pursued is
always just beyond our grasp but if
you sit down quietly it may come

and alight upon you.
The bow teaches us that we can
succeed at a higher rate if we “blend”
with it in order to “allow” it to shoot
the arrow into the target middle. This
is like the Zen teachings that tell us to
“become one” with the bow and arrow
acting as a complete unit with it. In
this way we can create the best conditions for getting the results we want.
We just have to give up all that control;
we have to avoid controlling the bow
with our bow hand.
We must give up on the idea of
imparting our will on the bow and
decide to join it as an equal partner in
a joint venture. Archery in this regard
is humbling and a good teacher –
know anyone who could use a little of
this philosophy in their daily life?

THE BEGINNING
AND THE END
My mentor coach, Bud Fowkes,
was instrumental in much of my
learning about shooting form. He
taught me how to see good form and
to understand the timing of good
archery. He also taught me that the

Many beginning archers grip the bow as shown on the left. After
some instruction they can learn to relax their hand (right) and
improve their archery results.
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shot both begins and ends with bow
hand placement.
Here’s what that means. The bow
hand is the first body part to touch the
bow as you set up for the shot (that’s
step three in my Core Archery form
steps) and it’s the last body part
touching the bow as the arrow crosses
the arrow rest on its way to the target
(that’s step ten). This makes bow hand
placement on the bow’s grip section
extremely important. You have to do
this form element correctly through
most of your form steps if you’re going
to be happy in archery.
So, for form steps three through
ten your bow hand is on the bow
either trying to control it or working
with it, the choice is yours. Every time
you and your customers nock an
arrow the bow hand placement
decides whether the archer will try to
“control” the shot or “allow” the shot
to happen naturally.
Most of my students, 98 percent
of them, don’t know how to place their
bow hand on the bow correctly when I
first begin coaching them. They grip
the handle in some way or they stiffen

We use our hands all day to grip and control. Most of the time
it’s tools of one kind or another. In archery we have to learn to do
the opposite with the bow hand, refuse to control.

their fingers and thumb in an effort to
get consistency. They are doing exactly what they do all day with their
hands: control, feel, manipulate,
bend, push, squeeze or pound. They
have not separated archery from their
daily life because they haven’t been
taught that they need to.
Placing their bow hand on their
bow is counter-intuitive. In other
words, it’s the opposite of what they
are used to doing and that makes it
difficult to learn. Learning to “refuse
to control” flies in the face of everything we do all day long but that is
exactly what we must do in order to
get consistent and accurate archery
results.
PURPOSE: So what exactly is the
purpose of the bow hand? What are
we supposed to do with our hand
when we put it on the bow’s grip section? The answer is simple; place the
hand on the bow in a manner that
allows the arm bones to resist the
force loads that occur when the bow is
drawn to full draw position.
And you thought it was all about
the hand, didn’t you? Well, it’s not
about the hand, it’s about the arm
bones. Just like most of the form elements I teach, bow hand placement is
about the skeleton, the body’s core,
and how to use it effectively.
The bones of the lower and upper
arm must be in line so they can resist

At the beginning of all of my shooting
schools I find several students with good
form except for the bent bow arm.
Lengthening the bow’s draw length so
they can straighten their arm yields immediate results.

The hand diagram shows how the lifeline divides the hand into two areas. The star on
the thumb pad or thenar eminence marks the spot that should be placed directly on the
bow grip section. The tape across my thumb pad shows the line that should contact the
bow. Note how my knuckles are at a forty-five degree angle.

the bow’s draw force. Liken this to
how you use your leg bones all day
when you’re on your feet. You use
enough muscle – and it’s not much –
to keep your leg bones in line between
your behind and the floor. If you didn’t then your backside would be dragging on the floor and the seat of your
pants would be worn out. So it’s your
leg bones that keep your butt off the
floor and not a lot of muscle.
If you use this analogy with your
customers they will understand it very
quickly and maybe make an easier
transition to better bow hand place-

When the arms bones are in line they can
resist the force of the drawn bow. Bones
don’t fatigue while muscle does.

ment. What remains then is to learn
what hand parts should touch the
bow handle, what bones should be in
line, what muscles should be relaxed
and what muscle should be contracted. With that knowledge you can
begin to get the bow hand placed correctly.
It’s time right here to point out the
physics at work in the bow handle
during the power stroke. When the
string is released it moves toward the
target but the bow handle moves away
from the target according to the law of
physics that states: For every action
there is an opposite and equal reaction. During the two-hundredths of a
second (.02 sec.) that the bowstring is
moving toward the target the bow
handle is pressuring into the bow
hand and, therefore, a relaxed bow
hand at the end of in-line bones is the
most consistent way to resist this initial action of the bow handle into the
hand.
Bending your arm at the elbow
recruits a far greater number of muscle groups than does keeping it
straight. Try standing with your knees
bent for five minutes to feel how many
more muscle groups become active
and, of course, how much these muscles fatigue. Your bow arm undergoes
the same fatigue if you use lots of
muscle to keep it bent while at full
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draw. Keep your arm efficient by
keeping the lower and upper arm
bones in line while at full draw and
place a relaxed bow hand between
them and the handle.
THE TOUCH PAD: The lifeline
that runs down the palm of your hand
separates your hand into two regions
for the purpose of archery, the “inbounds” and the “out-of-bounds”.
The thumb pad portion, called the
thenar eminence, is the in-bounds
portion while the other pad on the little-finger side of the lifeline, the hypothenar eminence, is the out-ofbounds region. The thumb pad and
only this pad should be touched to
the grip area of the bow handle. If any
other part touches the handle then
side torque to the handle may, and
usually does, occur.
The hand diagram shown on
page 53 indicates the proper pad to
place against the bow’s grip section. It
also shows the line across this pad
that should be placed on the bow
handle. This line must be vertical
when the bow is drawn to full-drawposition so that it parallels the vertical
attitude of the bow handle.
It should be obvious that to vertically orient this thenar eminence line
requires the bow hand to be rotated

There is no need to hold the bow with
your bow hand since you should be supporting it with the release and release
hand. This allows you to place your bow
hand on the grip without pressuring or
gripping.
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so the large knuckles are at a 45
degree angle to vertical. In this position only the thumb pad (thenar eminence) can touch the bow’s grip while
the hypo-thenar eminence cannot
possibly touch the bow handle and
that is essential to avoiding hand-tohandle torque transfer.

RELAXED FINGERS
AND THUMB:
Now that the proper bow hand
parts for archery have been identified
and the hand angle to the bow is set
there remains only to relax your bow
hand fingers and thumb. These
appendages must all be relaxed
before the bow hand touches the bow
grip. No exceptions! If they’re tense
when you touch them to the handle
they will most likely stay tense
through the entire shot sequence.
You do not need your fingers and
thumb to hold the bow. You should be
holding the weight of the bow with
your release hand since you’ve
already hooked the release to the
bowstring. This allows you to keep
your bow hand fingers and thumb
relaxed at first touch, through the bow
raise, draw and aiming steps of your
form sequence.
Never allowing the fingers to
build muscle tension is the best way
to have no tension in them at full
draw. Far too many of my students fail
to follow this rule and allow their fingers to tighten during the raise and
draw steps and then have to relax
them at full draw. That puts an extra
step into your form sequence at a
time when you have more important
things to do like “aim”. Besides, this

I recommend a medium wrist bend for
your bow hand. This will put the force of
the bow in front of the radius bone in
your forearm.

extra step can be avoided.
It’s easy to build this tension in
your bow hand since your drawing
hand and arm are building tension as
their muscles contract to draw the
bow. But you and your customers can
train to avoid this tightening on the
bow hand side while contracting the
drawing side – after all you learned to
“wink” didn’t you?
The wrist should be held in a
medium-bend position. This, I feel,
minimizes the amount of muscle
needed to support the wrist in the
optimum angle for presentation to
the bow grip. Remember that we’re
trying to position the in-line arm
bones between the bow and our
shoulder but the hand is in the way of
this. Therefore, we must place the
thumb pad center, marked with a star
in the diagram on page 53, directly
onto the bow grip because that is the
point on the hand directly in front of
the radius bone of the forearm. It’s
this radius bone that we want to resist
the bow force at full draw. It’s not
about the hand!
By now you should have gathered
that this bow hand placement business is all about how to eliminate the
hand and its effects on our archery
form. This whole article is really about
getting the arm bones in the right
place.

THE FOREARM BONES
The forearm has two bones, the
shorter radius and the longer ulna.
They lay side-by-side at the lower end
to form the wrist joint. At this end the

When the bow hand is placed correctly on
the bow grip the large knuckles will be at a
forty-five degree angle to vertical. This
keeps the palm pad on the little finger side
off of the bow handle and unable to
impart torque to it.

radius is larger, is located on the
thumb side and forms the main part
of the wrist joint. At the upper end
these two bones join to the
humerus of the upper arm to form
the elbow joint.
When the radius is lined up with
the humerus they form a rigid resistance to the bow. If you can keep
your bow shoulder down then this
resistance is anchored in you
through bone-to-bone contact.
Raise the shoulder and more muscle has to be recruited to resist the
bow force and that’s not good.
When the knuckles are in a
forty-five degree angle to the vertical they allow the forearm to be
rolled out of the way of the bowstring. This doesn’t happen when
you hold your knuckles in a vertical
line – the forearm doesn’t roll at all
resulting in all those black & blue
marks we see on beginner’s arms.
Get the bow hand angled correctly
and the forearm can do its job pain
free.

TEACHING
BOW HAND POSITION:
I prefer to introduce bow hand
position by having my students stand
in the archers’ “T”. In this position
they can first set their stance and then
hold both arms straight out from their
sides with both shoulders level. This is
so easy for kids to learn – too bad
adults don’t respond with the same
degree of enthusiasm!
A little shoulder shrug is next.
Have your students shrug their shoulders up and down a few times so they
get the feel of what “up” is and what
“down” is. They want to maintain the
“down” feel while learning the next
step about bow hand position.
Now I teach my students to make
a “stop” sign with their bow hand.
Check each student’s hand to be sure
that their knuckles are at a forty-five
degree angle. When you’ve done that
then tell them to relax their fingers
and thumb while maintaining their
hand position. Check the 45 degree
angle again – it has to be correct for

this first learning task. Using my own
hand to simulate the bow, I push into
their bow hand in the same way the
bow should feel. I also adjust their
hand to the proper position and help
them to get their fingers relaxed
establishing the correct “first impression”.
From this point on you have this
“stop” sign image to use for reference.
Until your student learns correct hand
position you’ll have to constantly refer
to what they learned in the archers’
“T”. Strong visual images are great but
actually “doing” an action makes a
longer lasting image.
Next, have your student(s) use the
bow to repeat the process. Be sure to
assist them in getting their bow hand
correctly placed on the bow and getting their fingers relaxed at full draw.

BOW HAND
PLACEMENT ROUTINE
Here’s a set of steps for getting
the bow hand placed correctly.
1. Pen-mark the lower inch of
the lifeline in the bow hand as a

The brand-new Apple Pro-Line Vise is one of our most
innovative products yet, with a combination of three
cutting-edge features that no other vise on the market
can match:

1 Allows both X- & Y-axis
micro-adjustment and lock
2 Features full 360° bow access
3 90° tilt for mounting peeps,
silencers and serving repair
The patent-pending Pro-Line Vise with available adaptor
plate fits the Apple Pro Shop Kit or mounts on most
benches. It features a full lifetime warranty.

For this and other quality service
and repair tools, call 800.745.8190
Design and consulting assistance
from Chase Fulcher & Len Marsh

Visit us at
The ATA Show
Booth #1133

www.applearchery.com
Circle 157 on Response Card
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touch-point reference.
2. Touch the pen-mark to the left
edge (for right-handers) of the bow
grip section.
3. Relax all fingers and the
thumb so they are limp.
4. Slide the bow hand upward
until the index knuckle and thumb
lightly touch the arrow shelf.
5. Allow the thumb pad to lightly roll onto the bow grip.
6. Do not pressure the bow hand
onto the grip.
7. Hold the bow hand in the
proper position throughout the raising of the bow to the target level.
8. During the draw, the bow will
pressure into the bow hand at the
target and aiming level yielding
optimum bow hand consistency.
Learning and following this routine is vital for your student’s success
in establishing correct bow hand
position. Without a set routine to follow, placing the bow hand becomes
a lottery event – sometimes it hits
and sometimes it doesn’t. Stress this
with your students.
All too many students place their
hand onto the grip in the correct
position but establish a pressure on
it. This pressure may not be the pressure needed at the target level. The

question also arises as to whether
this pressuring at first touch can be
repeated and, of course, I think not.
The most consistent method is to
place the hand correctly and allow
the bow to pressure into the hand
after the bow is raised to target level.

BOW HAND
PRACTICE ROUTINE:
Practice with a purpose is always
far better than just plain practice.
Practice with the idea in mind to
improve your bow hand using the
preceding placement routine is the
only way to make it better for the
long term. So the question becomes,
“How do I practice?” “What do I do
during a practice session?”
During practice is the time for
you to use your conscious mind to
guide your learning of a new skill.
Since your conscious can only have a
single thought at any given time you
must work on only one skill at a time
and for now that skill is “bow hand
placement”. Through this kind of
guided practice your subconscious
will gradually take over the running
of the bow hand routine; it becomes
automatic.
To ensure that your conscious
mind can remain focused on the
bow hand you’ll want to practice
close to the target butt. Close means
4 or 5 yards with no target faces on
the butt. We don’t want the eyes aim-

ing at anything as this distracts the
conscious mind from guiding the
bow hand.
In fact, the best way to do this
kind of practice is with your eyes
closed. Without visual distractions
your conscious can do its best job of
remaining focused on a single task
for a period of time. It can focus on

Begin placing your bow hand by touching
only the bottom edge of your lifeline to the
left edge of the grip section. This allows
only the thumb pad to touch the grip.

The second step of hand placement is to
slide your hand up the grip until your index
finger lightly touches the arrow shelf.

For Product Information Call
(734) 282-3403
1811 Sixth St.,Wyandotte,MI 48192
See us at ATA Booth 1642
WYANDOTTE TRADITIONAL gives the dealer
a totally new product to make a profit on.
The WYANDOTTE line of top quality leather
archery products is available from our
network of outstanding distributors.
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Circle 148 on Response Card

The final step of hand placement is to roll
the entire thumb pad lightly onto the grip.
The bow hand is now in the best position
to resist the drawn bow but not impart
any torque to it.

how the bow hand “feels” as it first
touches the grip, during the raise
and during the draw. At full draw you
can best “feel” if your fingers are
relaxed by flexing them a little to be
sure they are limp and then finish
the shot through the release.
Every practice session should
begin with 30 shots at the blank bale
– eyes closed. There can be no exceptions to this for weeks to come. If I
were coaching basketball, the first 20
sessions would start with every one
at the foul line blindfolded, learning
to “feel” their shot.
If shooting at other distances is
part of a practice session then the
bow hand must be checked during
each shot. At the close of the session
your student must return to the
blank bale to shoot at least ten more
closed-eye shots focusing on the feel
of the bow hand. Always start and
end by working on your single objective for the practice session.
Since it takes humans about 20
days to learn a new habit your students are looking at practicing bow

hand placement every day for three
weeks. You’ll have to remind them
that Rome wasn’t built in a day.
Practice, practice, practice!

CONCLUSION
There are no secrets in archery.
Beginners and professionals can and

A well-managed bow hand looks relaxed
and is unable to control the bow in any
way. The bow force is, therefore, resisted
by the inline radius and humerus bones of
the arm.

must all do the same twelve form
steps that I teach but those that
practice them most effectively get
the best results. The single most
important of those steps is the placement of the bow hand. Those that
get it right and relaxed will “set their
bow free” so it can repeat its performance without human interference.
The bow will do its job if you do
yours and get out of its way.
Editor’s Note: Larry Wise conducts one and two-day Core Archery
shooting schools on site at archery
clubs and archery shops. Call tollfree to (877) 464-9997 to check on
pricing and the dates he is available.
This is a great way to jump start a
league program, to grow participation among your customer base in
competitive archery and to help
position your pro shop as the place
where people can learn to shoot better. You can find more information
and order books by Larry Wise at the
web site www.larrywise.com.

Flex-Fletch Introduces the “Flash”
and “Extreme” Hunting Vanes
Flash
FFP-360
FFP-418

The “Flash” and the other “Extreme” hunting
vanes are all molded from a tougher plastic
for zero flutter, minimum noise and
maximum long range accuracy
for today’s high speed bows.

FFP-470

800-626-3844

w w w.flexfletch.com

Booth #1636 Indy ATA Show
Circle 169 on Response Card
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4 Trekhand en los
4.1 Doel van de training


Verbetering lostechniek



Trekhand: Uitleg ontspannen pols, vingerzetting op de pees(haak), relatie tussen die twee.



Los: Vingers lostrekken van de pees, beweging naar achteren, uitkomen achter het oor.

Daarnaast wordt de schiettechniek herhaald en verder uitgewerkt; daarvoor wordt vooral
aandacht besteed aan de trekarm, het richten en het lossen.

4.2 Benodigdheden








Beamer en laptop met presentatie ‘Basisschot - met boog’
Elastieken
Touwtjes-met-houtjes om het lossen te oefenen
60 cm blazoenen
Dutch target blazoenen 60 cm, 3 per baan
Scoreblaadjes boter, kaas en eieren of blanco vellen papier
Pennen

4.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
- Elastieken
- Touwtjes-methoutjes om het
lossen te oefenen
- Scoreblaadjes boter,
kaas en eieren
- 9-spotter blazoenen
- Pennen
- Blazoenen 60 cm

1.

Materiaal
klaarzetten

-

2.

Baan opzetten

- Hang 60 cm blazoenen op, 2 per begeleider
- Zet pijlenkokers klaar op 12 m

3.

Beamer
klaarzetten

- Zet de beamer klaar in de zaal; projecteer b.v.
op het whiteboard.
- Sluit de laptop van de vereniging aan en zorg
ervoor dat de presentatie ‘Basisschot – met
boog’ klaar staat.

- Beamer
- Laptop

4.

Cursisten
verwelkomen

- Teken de schietkaarten af.
- Help indien nodig bij het opspannen van de
boog.

- Leskaarten
- Schietmateriaal

Inleiding
5.

Start training

- Vragen of er deelnemers zijn die veel spierpijn
of klachten hebben gehad na de vorige les.
- Noteer dit en vraag eventueel advies aan een
ervaren trainer
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

6.

Warming-up

Doe warming-up oefeningen

7.

Herhaling

Schiettechniek vorige keer (kort herhalen):
- Stand van de booghand t.o.v. de handgreep
- Belang van ontspannen voorhand
- Functie van de boogsling

Organisatie
Wat is er nodig?

Leskern
8.

Inschieten

9.

Schiettechniek

10.

Schieten –
techniek

2-3 series laten schieten om er in te komen
Presentatie laten zien via beamer.
Uitleg nieuwe schiettechniek van les vier:
- Horizontale lijn
- Vingerzetting trekhand
- Geen spanning in de pols van de trekhand
tijdens uittrekken
- Lossen zonder de vingers te strekken
(ontspannen)
- Uitleggen aan de hand van de presentatie, en
laten proberen met elastieken.

Elastieken

- Schieten en goed opletten op veiligheid
- Corrigeren, op de basisschiethouding, alleen
op hoofdlijnen
Extra aandacht voor:
- Opbouw schietbeweging
- In lijn blijven staan
- Niet hangen
- Schouders laag
- Trekhand
- Lossen
Let op corrigeren alleen op hoofdlijnen en altijd
in volgorde van:
- Veiligheid
- Blessures voorkomen
- Tips die het schietbeeld verbeteren, te
beginnen bij voetenstand, T-houding en de
nieuwe elementen van de les.
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11.

Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Spelvorm

- Per baan 3 Dutch targets ophangen (60 cm
versie; als alleen 40cm beschikbaar dan terug
naar 10 m)
- Wedstrijdje boter kaas en eieren:
o 2 personen per baan, de eerste schutter is
kruisje, tweede rondje
o Er wordt om en om geschoten. Het is
handig als degene die niet schiet meteen
bijhoudt of een pijl raakt in een vakje
o Alleen de eerste pijl in een vakje telt voor
dat vak
o Maximaal 2x3 pijlen per schutter. Als er na
12 pijlen nog geen winnaar is, is de stand
gelijk en krijgen beide schutters 1
wedstrijdpunt. Anders krijgt de winnaar 2
punten, verliezer geen punten.
o Na 2 series schuiven alle kruisjes een baan
naar rechts, de rondjes blijven staan. Na
weer 2 rondes schuiven alle rondjes een
baan naar links, de kruisjes blijven staan.
Etcetera.
o Scores bijhouden op het whiteboard, na
afloop winnaar(s) applausje geven.
Aandachtspunten voor begeleiders:
- Corrigeren alleen als dit nodig is voor de
veiligheid of blessurepreventie.
- Wedstrijd moet een plezierige afsluiting zijn
van de les!

Organisatie
Wat is er nodig?
- Scoreblaadjes boter,
kaas en eieren
- 9-spotter blazoenen
- Pennen
- Whiteboard met
stiften

Afsluiting
12.

Cooling-down

13. 9 Evaluatie

14.

Materiaal
afbouwen /
opruimen

Gezamenlijk afsluiten met een cooling-down
- Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben
voor de rest van de lessen
- Cursisten spannen de boog zelf af, met
behulp van een spankoord.
- Laat alle schietmateriaal door de cursisten
zelf opruimen
Opruimen

15.

Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt
- Laptop en beamer terug naar bestuurskamer
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4.4 Uitwerking
Uitleg
1. Vingerzetting op de pees: pees tussen eerste en tweede kootje leggen. Niet trekken op
vingertoppen.
2. Uittrekken met bovenarm en schouderbladspier met ontspannen pols. Pols en onderarm vormen
rechte lijn en zijn passief.
3. Los door opvoeren spanning met de schouderbladspier en doorbewegen in plaats van ankeren en
wachten. Trekhand moet na los automatisch doorbewegen naar achter het hoofd. Dit is een
automatisch gevolg van een goed spiergebruik, dus geen extra spieren gebruiken om maar achter
je hoofd uit te komen. Eventueel nogmaals demonstreren met elastiek.
4. Lossen door vingers van de pees los te trekken, niet door hand te openen.
Zie ook Basisschot met boog.

3_Clubboog_oefen
en_BS_2016.pdf

Zelf oefenen
Doorbewegen oefenen met Dynaband.
In groepjes van 2: De één houd de boog achterstevoren, terwijl de ander de vingerzetting en het
lossen oefent. (niet te ver uittrekken pees)
Alternatief:
Ontspannen los door trekvingers om de houtjes te haken van de ‘touwtjes met houtjes’, beetje
kracht zetten tussen trekhand (op houtje) en booghand (in touwtje) en vervolgens uit de hand te
laten glijden door langzaam de vingers te ontspannen. Vervolgens toepassen met de boog.
Wedstrijd
Boter, kaas en eieren. Indelen in groepjes van 2. Doel: ervaring opdoen met wedstrijdspanning door
persoonlijke duels.
De pijl telt alleen als hij een schijfje raakt. Als het te makkelijk wordt, kan je bv ook alleen het geel en
rood laten tellen.
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OEFENEN MET CLUBBOOG
Oefenen met clubboog: Voorbereiding / 1. 3B basis – Uitlijnen / 2. Pijlpunt kijken Ankeren / 3. Korrel kijken - Doorbewegen / 4. Na het lossen - Blijven staan / Afsluiting.
Doelstelling: leren om de onderdelen van het schot in de juiste volgorde één voor één
correct uit te voeren.
Begrippen: uitlijnen • fijnrichten • narichten • de verticale lijn van het schot is het centrale
vlak van de boog.

Materiaal: clubboog • tab • vingersling • boogarmbeschermer • borstbeschermer, zie ook
kader ‘Materiaal’.
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TREKKRACHT BEGINNERSBOOG
● Man

● Vrouw

<10 jaar

- 16 pound

<10 jaar

- 14 pound

11 – 13 jaar

- 18 pound

11 – 13 jaar

- 15 pound

14 – 16 jaar

- 20 pound

14 – 16 jaar

- 18 pound

>17 jaar

- 20 – 22 pound

>17 jaar

- 18 – 20 pound
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VOORBEREIDING

OEFENEN MET CLUBBOOG
februari 2016
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1. 3B BASIS - UITLIJNEN

OEFENEN MET CLUBBOOG
februari 2016
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2. PIJLPUNT KIJKEN - ANKEREN

OEFENEN MET CLUBBOOG
februari 2016
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3. KORREL KIJKEN - DOORBEWEGEN

OEFENEN MET CLUBBOOG
februari 2016
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4. NA HET LOSSEN – BLIJVEN STAAN

OEFENEN MET CLUBBOOG
februari 2016

24

AFSLUITING

OEFENEN MET CLUBBOOG
februari 2016
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5 Richten, uitlijnen en narichten
5.1 Doel van de training




Uitleg uitlijnen
Concentratie op doel
Oefenen narichten

5.2 Benodigdheden




Als bij les 1
Blazoenen (60 cm)
Kwart-blazoenen (60 cm) in taartpunt geknipt

5.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
1.

Baan opzetten

- Hang 60 cm blazoenen op
- Zet pijlenkokers klaar op 15 m

- Blazoenen 60 cm

2.

Cursisten
verwelkomen

- Teken de schietkaarten af.
- Help indien nodig bij het opspannen van de
boog.

- Leskaarten
- Schietmateriaal

Inleiding
3.

Start training

- Informatie over programma van deze les

4.

Herhaling

Schiettechniek vorige keer:
- Trekhand en los

5.

Warming Up

Gezamenlijk met warming up beginnen.

6.

Inschieten

Inschieten op 15 meter
- Schieten en goed opletten op veiligheid
- Corrigeren, op de basisschiethouding, alleen op
hoofdlijnen

Draaiboek beginnerstraining 2020 najaar_02.docx
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Leskern
7.

Uitleg

- Uitleg over uitlijnen van de pees met het vizier;
zie illustratie in sectie 9.
- Vertellen hoe te richten:
o Aandacht naar doel verplaatsen voor het
optillen van de boog
o Naar het doel kijken, niet naar de korrel
o Wijs met de korrel naar de roos
o Probeer niet bewust de korrel op het geel
te zetten, laat het over aan het
onderbewuste. Wijzen is genoeg.
o Los als je voelt dat je goed staat, niet als de
korrel toevallig midden op het geel staat.
- Oefen door naar het doel te laten wijzen met
een wijsvinger:
o Met beide ogen open
o Met het dominante oog dicht
o Met het niet-dominante oog dicht
Laat de cursisten zelf beschrijven wat het
verschil is en kiezen wat ze het prettigst vinden.
- Uitleg narichten: na het lossen pas boog laten
zakken als de pijl in het doel zit.

8.

Schiettechniek

Opdracht: Beginnen met richten, 3 maal rustig
ademhalen voor de boog wordt opgetild en op
het doel blijven fixeren tot na het lossen. Letten
op narichten!

9.

Spelvorm

Wedstrijdje: Schieten op taartpunt-blazoen.
Regels: zie onder.

- Taartpunt-blazoenen
60 cm

Afsluiting
10. Cooling-down

Cooldown doen.

11. Evaluatie

Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben voor
de rest van de lessen

12. Materiaal
afbouwen /
opruimen

- Cursist spant de boog zelf af, met behulp van
een spankoord, begeleid door begeleiders.
- Laat alle schietmateriaal door de cursisten zelf
opruimen

13. Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt

5.4

Uitwerking

Uitleg / voorbeeld:
Het richten moet in feite al beginnen voordat de boog wordt opgetild. Focussen op doel, korrel voor
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het geel brengen. Voor het schieten al starten met concentratie, en niet vergeten na te richten.
Aangeven hoe uitlijnen werkt t.o.v. pees. Zie tekening hieronder.

Pees uitlijnen op de
rand van de ring
van het vizier

Zelf proberen:
Opdracht: Beginnen met richten, 3 maal rustig ademhalen voor de boog wordt opgetild en op het
doel blijven fixeren tot na het lossen. Letten op narichten!
Wedstrijd:
Schieten op taartpunt-blazoen:

Het ophangen van de taartpunten gebeurt met de punt naar boven. We gebruiken het gedeelte
binnen de groene driehoek (zie rode pijl).
Opdelen in groepen van 2 (A en B schutter). Twee personen per baan. Eventueel kan een begeleider
meeschieten met clubboog zonder vizier als er een oneven aantal cursisten is.
Beiden schieten 3 pijlen. Degene met de hoogst scorende pijl (dus het dichtst bij de punt) wint,
gebaseerd op de ringen op het blazoen. De winnaar krijgt 2 set points, de verliezer geen. Wanneer
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beide schutters hun beste pijl in dezelfde ring schieten tellen beide pijlen en krijgen beide schutters
1 punt.
Na het schieten worden de scores genoteerd en schuiven de A-schutters 1 baan op naar links
waardoor ze bij een andere schutter komen te staan. Nu beginnen de B-schutters. De volgende
ronde schuiven alle B schutters 1 baan naar rechts en blijven de A-schutters staan. Nu beginnen de
A-schutters weer. En zo verder.
Scoretabel:
Naam
Schutter 1
Schutter 2
Schutter 3
Schutter 4
Schutter 5
Schutter 6
Etcetera

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Etc.

Totaal

5.5 Achtergrond info
Zie artikel hieronder (Engels).

The biggest myth in
archery………Aiming.pdf
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6 Ankeren en doortrekken
6.1 Doel van de training




Opfrissen ankerpositie
Aandacht besteden aan dynamische los
Narichten

6.2 Benodigdheden




Als bij les 1
Blazoenen (60 cm)
Elastieken

6.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
1.

Baan opzetten

- Hang 60 cm blazoenen op
- Zet pijlenkokers klaar op 18 m

- Blazoenen 60 cm

2.

Cursisten
verwelkomen

- Teken de schietkaarten af.
- Help indien nodig bij het opspannen van de
boog.

- Leskaarten
- Schietmateriaal

Inleiding
3.

Start training

- Informatie over programma van deze les

4.

Herhaling

Schiettechniek vorige keer:
- Richten, uitlijnen en narichten

5.

Warming Up

Gezamenlijk met warming up beginnen.

6.

Inschieten

Inschieten op 18 meter
- Schieten en goed opletten op veiligheid
- Corrigeren, op de basisschiethouding, alleen op
hoofdlijnen

7.

Uitleg met
elastiek

- Uitleg over het ankeren en doortrekken met
elastiek en zelf laten oefenen.
- Vertellen en voordoen hoe te ankeren:
o Basishouding aannemen met elastiek in de
booghand. Trekvingers inhaken en ankeren
met de duim onder de kaak zonder te
lossen. Een aantal keren laten herhalen.
o Na het ankeren de vingers van het elastiek
trekken d.m.v. de schouderspieren en
zodoende dynamisch lossen. De trekhand
eindigt tussen schouder en oorlel achter
het hoofd. Een aantal keren laten
herhalen.
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

8.

Schiettechniek

Uitleg over het ankeren en doortrekken met boog
en zelf laten oefenen.
- Altijd 2 punten op het gezicht vinden om de
pees tegenaan te leggen. Neus en kin.
- Het ankeren met trekhand onder de kin.
Naast de kin ankeren niet toestaan!
- Dynamisch lossen.
- Narichten.

9.

Spelvorm

Teamwedstrijdje:

Organisatie
Wat is er nodig?

- Blazoenen 60 cm
Afsluiting

10. Cooling-down

Cooldown doen.

11. Evaluatie

Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben voor
de rest van de lessen

12. Materiaal
afbouwen /
opruimen

- Cursist spant de boog zelf af, met behulp van
een spankoord, begeleid door begeleiders.
- Laat alle schietmateriaal door de cursisten zelf
opruimen

13. Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt

6.4

Uitwerking

Uitleg / voorbeeld:
Zowel bij het oefenen met elastiek als met boog moet de basishouding van het schot in acht
genomen worden. Plaatsing benen, verticale lijn, horizontale lijn, boogschouder laag.
De oefening met elastiek is een prima oefening om regelmatig (thuis) te oefenen en/of ook op te
nemen in de warming-up voor een wedstrijd.
Wedstrijd:
Teamschieten.
Per baan twee schutters als team punten laten schieten.
Het totaal van de punten wordt per ronde geteld en op het whitebord genoteerd.
Na 10 ronden (of als de tijd om is) wint het team met het hoogste aantal punten .
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7 Boogtypes
7.1 Doel van de training
Kennis leren maken met de boogtypes (Compound, Recurve en Traditioneel) zodat de cursisten een
idee krijgen wat voor boogtypes er zijn en waar hun voorkeur ligt.

7.2 Benodigdheden




Compound boog LH en RH
Recurve boog LH en RH
Traditionele bogen

7.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig

Voorbereiding
Baan opzetten

- Hang 60 cm blazoenen op
- Zet pijlen kijkers op 10 m
- Prive bogen die worden gebruikt opzetten

- prive bogen

Cursisten
verwelkomen

- Teken schietkaarten af
- Help indien nodig met boog opbouwen. (zonder
vizier, wel erbij houden)
Inleiding

- Leskaarten
- schietmateriaal

Start training

- Informatie over programma van de les

Warming up

- gezamelijke warming up doen

Schiettechniek Uitleg geven over het verschil in schiettechniek tussen
recurve en barebow.
- Booghand wat hoger houden
- Ankerpunt veranderen. (wijsvinger in de mondhoek)
- Mik punt veranderd/ geen vizier
- uitproberen
Oefening
- Twee rondjes laten schieten om verschil te voelen.
- Net als de introles met begeleider
Uitleg
- Per type boog vertelt een begeleider wat over de
techniek om zo’n boog te schieten, voor- en
nadelen/toepassingsgebieden, onderdelen en
dergelijke
Uitprobeertijd - Cursisten mogen de beschikbare bogen uitproberen

- 1 begeleider per
cursist
-

- Eigenaar van boog
met cursist

afsluiting
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Cooling down

- Cooling down doen

Evaluatie

- Controleer of de cursisten het leuk hebben gehad

Materiaal
afbouwen

- Cursisten bouwen de club bogen af
- Prive bogen door de eigenaars

Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlkokers aan de kant
- Vang vegen.

7.4 Uitwerking
Uitleg/voorbeeld
Uitleggen wat er gebeurt als je normaal ankert maar je booghand omhoog halt. Je gebruikt je pijl
punt maar richt die niet op het goud maar op een lager punt. (Laat zien)
Geef aan dat je pijlpunt dus altijd onder het blazoen zit.
Meld ook bij de cursisten dat het prive bogen zijn en dat ze alleen mogen gebruiken met de person
erbij.
Aangeven welke begeleiders waar staan en met welke boog.
Uitproberen
De cursisten mogen de beschikbare bogen uitproberen. Per baan staat een begeleider die de cursist
helpt met het schieten van het specifieke type boog (er wordt niet geschoten met een onbekend
boogtype zonder dat er een begeleider naast staat). De cursisten worden aangemoedigd om alle
types uit te proberen.
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8 Wedstrijd
8.1 Doel van de training


Wedstrijd om het niveau te bepalen

8.2 Benodigdheden





Als bij les 1
Blazoenen (40 cm)
Computer opstarten
Scorebordjes en schietlijstjes

8.3 Lesplan
Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Voorbereiding
1.

Baan opzetten

- Hang 40 cm blazoenen op
- Zet pijlenkokers klaar op 18 m
- Start de computer en stem af op programma
voor indoorwedstrijd met 2 groepen.
- Leg borjes met schietbriefjes en pennen klaar
bij de schietlijn

- Blazoenen 40 cm
- Scorebordjes met
schietbriefjes (voor
dubbel schrijven)
- Pennen

2.

Cursisten
verwelkomen

- Teken de schietkaarten af.
- Help indien nodig bij het opspannen van de
boog.

- Leskaarten
- Schietmateriaal

Inleiding
3.

Start training

- Informatie over programma van deze les

4.

Warming Up

Gezamenlijk met warming up beginnen.

5.

Herhaling alle
elementen van
het schot

-

- Aantekeningen van
de vorige les

Voetenstand
Verticale en horizontale lijn (T-houding)
Plaatsing van de trekhand en trekvingers
Plaatsing van de booghand
Ontspannen booghand
Strekking boogarm
Laat de elleboog van de booghand naar buiten
draaien.
Laag houden van de schouders
Uittrekken boog
Ankeren.
Het richten
Lossen
Narichten
Klaar voor het volgende schot
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

Organisatie
Wat is er nodig?

Leskern
6.

Uitleg wedstrijd

Uitleg over hoe een indoorwedstrijd in zijn werk
gaat:
- Timer
- Rouleren van A en B-groep
- Invullen schietbriefjes
- 2 x 3 proefpijlen, 10 x 3 tellende pijlen
- Tellen: dubbel schrijven, niet aan de pijlen
zitten, elkaar controleren, bij twijfel eerst
overleggen tussen baangenoten en evt
wedstrijdleider/scheidsrechter vragen om een
oordeel
- Schietbriefjes ondertekenen

7.

Wedstrijd

Wedstrijd.
- Verdeel de groep in A en B schutters, eventueel
een begeleider mee laten schieten bij oneven
aantal.
- Laat de schutters de schietlijstjes invullen.
- Per 2 tallen op 1 blazoen schieten en laten
tellen op scorelijstjes (dubbel tellen).
- Rouleren AB, BA met computer (rood/groen)
- Trainers en begeleiders letten extra op het
volgen van het baanreglement (veiligheid)

- Blazoenen 40 cm.
- Computer ingesteld.
- Scorebordjes en
lijstjes.

Afsluiting
8.

Cooling-down

Cooldown doen.

9.

Evaluatie

Controleer of de cursisten het leuk gevonden
hebben en of ze nog tips of wensen hebben voor
de rest van de lessen

10. Uitleg
lidmaatschap

Vertellen dat nu gekozen moet worden of de
schutters lid worden. Als ze dat doen, mogen ze
vanaf de komende week op alle trainingen
meeschieten.
Verder uitleg over:
- Contributie (deel voor Attila, deel voor de bond,
penningmeester laat weten wat er moet
worden betaald voor het resterende deel van
het jaar)
- Taakpuntensysteem
- Schietavonden en buitenschieten
- 3 maanden na lidmaatschap kan een sleutel
worden aangevraagd bij het bestuur
- Nogmaals uitleggen dat er nog 5 vervolglessen
zijn voor nieuwe leden, met wat grotere
intervallen
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Stap

Leerstof en aandachtspunten
Wat ga ik doen? Waar moet ik op letten?

11. Materiaal
afbouwen /
opruimen

- Cursist spant de boog zelf af, met behulp van
een spankoord, begeleid door begeleiders.
- Laat alle schietmateriaal door de cursisten zelf
opruimen

12. Inschrijven
nieuwe leden

- Aanmeldformulieren uitreiken en laten invullen
- Leden welkom heten in de vereniging

13. Opruimen
schietbaan

- Blazoenen opruimen
- Pijlenkokers wegzetten
- Stro wegvegen bij doelpakken indien er niet
meer geschoten wordt

8.4

Organisatie
Wat is er nodig?

Uitwerking

Wedstrijd:
De wedstrijd is het laatste onderdeel van de beginnerscursus en heeft tot doel om te bepalen of de
schutters in staat zijn zelfstandig (veilig) op 18 meter te kunnen schieten alvorens ze lid kunnen
worden.
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