
De compoundboog is een 
boog die wordt gebruikt bij 
het boogschieten. De boog 
maakt gebruik van een 
systeem van kabels en 
katrollen om de latten 
(werparmen) te buigen. De 
compoundboog is in 1967 
ontwikkeld door de 
Amerikaan Holless Wilbur 
Allen.

Bouw

Het centrale stuk van een 
compoundboog wordt 
meestal gemaakt van 
aluminium of magnesium. 
De latten van een 
compoundboog zijn stijver 
dan van een longbow of 
recurveboog, waardoor de 
energie van de boog beter 
gebruikt kan worden. Door 
het gebruik van de katrollen 
aan het eind van de latten 
wordt een pijl 1,5 tot 2 keer 
sneller afgeschoten dan met 

een recurveboog. De 
trekkracht van de latten 
varieert van circa 40 tot 80 
pond.

Boogsport
De compound is toegestaan 
bij internationale en het 
Europees Kampioenschap. 
Op de Aziatische Spelen en 
de Olympische Spelen is 
alleen de recurveboog 
toegestaan.
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HET KERSTBALLENSCHIETEN WAS WEDEROM 
EEN GROOT SUCCES.                                         
DE FOTOGRAAF HAD ZIJN CAMERA THUIS 
GELATEN, EN MBV ZIJN TELEFOON DIVERSE 
FOTO’S GEMAAKT.                                      
HELAAS ZIJN DIE KWALITATIEF VAN MINDERE 
KWALITEIT, HIJ ZAL ZIJN CAMERA NIET MEER 
THUIS LATEN LIGGEN,                               
HIER TOCH ENKELE OPNAMES.



compoundboog
Vervolg compoundboog.

het valt me op dat er veel 

compoundbogen op de markt zijn, 

maar als je naar gebruiksinfo 

zoekt, er weinig geschreven wordt.

Zo heeft de compoundboog een 

peepsight, dit is een klein oogje 

gemonteerd op de pees,

daardoor wordt het richten 

nauwkeuriger, omdat je nu 2 

richtpunten hebt, via de peep zoek 

je het vizier, en dan je doel.

verder wordt de pees niet tussen 

de vingers gespannen maar mbv 

een release,”peestrekker”

het lossen van de release gebeurt 

met een schietbeweging van de 

vinger.

verder is de compound wat 

compacter gebouwd,

en de pees blijft er op zitten.

Ik denk echter dat de recurve je 

een goede basis geeft, vooraleer je 

compound erbij doet.

JAARVERGADERING 2014  
WANNEER? 16 FEBRUARI . 
BEGINT OM 11.00 UUR ,      
LEDEN,ASPIRANTEN,OUDERS  
IEDEREEN IS WELKOM OM 
MEE TE DENKEN OVER ONZE 
VERENIGING.

Laat 2014 voor iedereen 

een gezond en gelukkig 

jaar worden,                            

veel schiet en wedstrijd 

plezier. Het Bestuur
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