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Voor de lie"ebbers
hij speelt nu in de
bioscoop,
Catching Fire
het vervolg op de
Hunger Games.

vandaag een stukje
over de recurve

volgende keer iets 
over de compound

en ik verwacht nog
een stukje over een
jacht evenement
in Frankrijk

hebben jullie nog nieuws
stuur het in.

RECURVE BOOG

Het huidige type recurve-
boog is een echte full wor-
king recurveboog; hij is 
demontabel en bestaat uit 
een middenstuk en twee 
werparmen (ook limbs of 
latten) en een pees. De 
boog krijgt pas zijn elasti-
sche vermogen wanneer 
hij opgespannen wordt. De 
beide uiteinden van de 
werparmen worden -even-
tueel met behulp van een 
boogspanner- naar elkaar 
toegebracht en met elkaar 
verbonden door de pees, 
waardoor de werparmen 
onder spanning komen te 
staan. Hier door komt de 
pees ook onder spanning 
en kan de pees de opge-
slagen energie, door het 
uittrekken van de boog 
onmiddellijk na de los, aan 
de pijl overdragen. Het 
middenstuk wordt gemaakt 

van hout, metaal of com-
posietmateriaal. De 
werparmen zijn meestal 
opgebouwd uit laminaten; 
een aantal op elkaar ge-
lijmde lagen in een combi-
natie van hout en kunst-
stoffen, zoals glasfiber en 
carbon. Het hout in deze 
werparmen, de wooden 
core, bestaat uit superflex 
action wood, Met name 
door bovengenoemde 
kunststoffen krijgt de 
werparm zijn duurzaam 
elastisch vermogen 
(werpkracht). De moder-
nere recurvebogen in de 
duurdere prijsklasse 
hebben het hout in de 
werparmen vervangen 
door een speciale kunst-
stof (carbon-foam), 
waardoor de werparm 
niet alleen lichter (in ge-
wicht) werd maar ook 
aan werpkracht toe nam.

Eendracht Sint Sebastiaan                
boogschieten voor iedereen 
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VISIER

      

      De trekkracht van de           
      werparmen word uit-
      gedrukt in ponden.
      LBS genoemd.
      de meeste bogen
      hebben een trekkracht
      van 15 tot zo’n 60 pond

     een visier deze wordt  
     gebruikt als hulpmiddel
     bij het richten van    
     de pijl..

• een pijloplegger: de 
pijl rust op een flexi-
bele 'draagarm' van 
kunststof of metaal. 
Deze wordt vrijwel 
altijd in combinatie 
met een button ge-
bruikt.

• een button: zorgt 
voor een optimalisa-
tie van de archers pa-
radox, het typische 
vluchtgedrag van de 
pijl tijdens het passe-
ren van het midden-
stuk.

• de stabilisatoren: de-
ze houden de boog in 
balans en op zijn 
plaats tijdens de lan-
cering en passage 

van de pijl voorbij het 
middenstuk.

• een klicker: door de 
pijl onder een meta-
len stripje van veer-
staal door te trekken, 
krijgt de schutter een 
auditief signaal van 
de treklengte, waarna 
gelost kan worden.

• de limbsavers: rubbe-
ren schokdempers 
die op de werparmen 
geplaatst worden.

• een boogspanner: 
om op een veilige 
wijze de pees op de 
boog te spannen.

• een armbeschermer, 
deze beschermt de 
binnenkant van de 
onderarm bij de te-
rugslag van de pees;

• een vingerbescher-
mer of schietleertje, 
meestal tab ge-
noemd. De tab be-
schermt de vingers 
van de trekhand tij-
dens het loslaten van 
de pees;

• een borstbescher-
mer: deze voorkomt 
dat de pees achter 
de kleding blijft han-
gen en beschermt 
ook de borst;

TE KOOP

heb je iets wat je van de hand
wil doen,
laat het weten,

of is er iets nieuws uit boogschietland
laat het ook weten

heb je een leuk verhaal oud of nieuw
deel het met de vereniging

Kalender
december

Kerstballenschieten 

op 22 december 14.00 uur

zorg dat je erbij bent.

“Nieuw”jaarvergadering is

op  zondag 19 januari

om 11 uur tot max 13 uur

2014 staat voor de deur,

zorg dat je contributie

betaald is,

of meld je tijdig af,

hetgeen we zeer jammer

zouden vinden,

en jij zelf achteraf ook  :)
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2013	
 N I E U W S B R I E F	
 GRATIS

De wedstrijd spirit waait al meer dan 
100 jaar door Sebastiaan,   en daar mo-
gen we trots op zijn,    belangrijk is het 

daarom om onze jeugd hierin te stimu-
leren, en daar spelen wij ouderen een 
belangrijke rol in.

zie je een jeugdlid met zijn ouder bin-

nenkomen, en hij/zij staat alleen op een 
baan, betrek hem dan in jouw groepje,  
voor een kind is dit een fantastische en 

leerrijke ervaring.                                       

Sinds kort heeft de schrijver een com-
poundboog, om naast de recurve te 
gebruiken, 

al oefenend zag ik soms die kleine stip-
jes in het visier niet, ehh nee niet de 
drank maar de verlichting is niet vol-
doende, ik had in mijn hoofd om iets 

met een klein zaklampje te doen, en 
thuis het visier bestuderend om er iets 
aan vast te kunnen maken, zag ik een 

voorgeboord gaatje in het visier.

op internet zoekend waarvoor dit 
diende, zag ik de oplossing, hallelujah dit 
gaatje was bedoeld om er een sightlite 

op te monteren, een miniscuul lampje 
dat je visier net dat beetje licht geeft 
wat je nodig hebt om alles duidelijk te 
zien. 

mocht je dit probleem ook toevallig 
hebben, dan weet je een mogelijke op-
lossing, en voor de kosten hoef je het 

niet te laten, iets van 13 euries.

Ber met Huub doen wedstrijdinschrijvingen

ACHTER DE SCHERMEN

WORDT DRUK VERGADERD

ST.SEBASTIAAN


