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Basis set om een kleine groep (15  pers.) 
onervaren deelnemers kennis te laten 
maken met de handboogsport. 
 

Set bestaat uit:  
 3 rechtshandige bogen,  
 1 linkshandige boog, 
 1 boogtas voor 6 bogen  
 15 armbeschermers,  
 1 boogspanner  
 15 larppijlen met grote dop,  
 8 eagle eyes, set elastieken,  
 4 reserve pezen (incl. nokpunten), 
 8 reserve opleggers,  
 20 reserve nokken,  
 Peeswax en lijm 
 1 lesmap ‘Kennismaking met de  

handboogsport’ 
  

Een introductieclinic door een 
opleidingstrainer van de  Nederlandse 
Handboogbond.  
 

                   945,00 excl. (1.143,45 incl.) 
 

 
 
Complete set om met een grote groep 
(30  pers.) onervaren deelnemers kennis 
te laten maken met de handboogsport. 
 

Set bestaat uit:  
 5 rechtshandige bogen,  
 1 linkshandige boog, 
 1 boogtas voor 6 bogen  
 20 armbeschermers,  
 1 boogspanner  
 20 larppijlen met grote dop,  
 8 eagle eyes, set elastieken,  
 6 reserve pezen (incl. nokpunten), 
 12 reserve opleggers,  
 30 reserve nokken,  
 Peeswax en lijm 
 1 lesmap ‘Kennismaking met de  

handboogsport’  
 

Een introductieclinic door een 
opleidingstrainer van de  Nederlandse 
Handboogbond.  
 

                1.325,00 excl. (1.603,25 incl.) 
 

 

 De Eagle eye is een goede voor-
bereiding op het echte boogschieten. 

 Ideaal om de handplaatsing en het 
kijken over de pijl. Ideaal om kinderen 
zelfstandig in kleine 

 Goed  om op voorwerpen te schieten. 
(ballonnen, blikken, etc.) 

9,50 excl. (11,49 incl.) 

  

 Dikke elastieken voor de Eagle eye. 

 Door twee elastieken te koppelen 
ontstaat de ideale schietlengte, zodat 
het uittrekken van een echte boog 
optimaal gesimuleerd wordt.  

 

2, 00 excl. (2,42 incl..) 

Handboogschieten 
      Handboogset Basis 1       Handboogset Uitgebreid 2       Eagle eye 3 

      Elastieken (20 stuks) 4 

1 + 2 

3 + 4 

100001 100002 
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 Houten recurve (Olympische boog) met 
pees en oplegger.  

 Rechts en linkshandig. Rechtshandigen  
trekken de boog uit met rechts en 
hebben de boog links vast.  

Rechter 75,00 excl. (90,75 incl.) 
 Linker 75,00 excl. (90,75 incl.) 

 

 

 Aluminium recurve (Olympische boog) 
met pees en oplegger.  

 Rechts en linkshandig. Rechtshandigen  
trekken de boog uit met rechts en 
hebben de boog links vast.  

Rechter 80,00 excl. (96,80 incl.) 
Linker 80,00 excl. (96,80 incl.) 

 

.) 

 

 Lesmap  met een uitgebreide instructie 
over het in elkaar zetten en gebruik van 
de boog. 

 Compleet uitgewerkte lessen aangevuld 
met uitbouwlessen. 

 Lessen boogschieten gecombineerd met 
de Eagle eye. 

 Het geheel biedt voor zowel PO als 
onderbouw VO alle mogelijkheden om 
de handboogsport veilig te introduceren 
en uit te bouwen. 

 De leskaarten zijn van stevig karton 
zodat ze als leskaart bij de stations 
gebruikt kunnen worden. 

35,00 excl. (42,35 incl.) 
 

 

 Gekleurde houten omklapborden bieden 
een competitief element toe aan het 
boogschieten met dop. 

Speciaal voor hit miss 4 all ontwikkeld. 
 37, 50 excl. (45,38 incl.) 

Handboogschieten 
      Handboog hout 1        Kennismaking met de Handboogsport 

pees los 
3 

      Handboog aluminium  2 

 

 Opbergtas voor 6 handbogen  
 Voorzien van aparte bergvakken. 
 Afmeting (l x b x h) 62 x 68 x 8cm 

55,00 excl. (66,55 incl.) 

 

 Harde koffer voor 10 pijlen met dop. 
 Afmeting (l x b x h) 88 x 25 x 12,5 cm 

55,00 excl. (66,55 incl.) 

 
 
 Zeer veilige beginnerspijl voor indoor 

gebruik .  
 De grote zachte dop geeft meer kans tot 

raken en dus op succesbeleving. 
 De pijl is geschikt voor iedere boog, 
 Compleet met dop, veren en nok. 

                  12,50 excl. (15,13 incl.) 

      Pijlenkoffer 6
 

      Opbergtas Handbogen 5 

      Handboogpijlen met grote zachte dop 7 

       Omklapborden voor pijlen met  dop 4 

  

 

1 + 2 

3  

5  

6  

4  

7  
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Twee complete handboogbanen met 
veiligheidsnet en handboogmateriaal. 
 4 rechtshandige bogen 
 1 linkshandige boog 
 5 handboogstandaards 
 15 armbeschermers 
 50 pijlen  
 4 reserve pezen (incl. nokpunten)  
 10 reserve opleggers 
 20 reserve nokken 
 10 reserve punten 
 2 doelpakken  
 2 doelpak standaards 
 6 meter vangnet wit standaard  
 100x blazoenen 60x60 cm   
 25x Blazoenprikker 
 
Introductieclinic door een 
opleidingstrainer van de  Nederlandse 
Handboogbond.  

 
Strawtec 1.600, 00 excl. (1.936,00 incl.) 

Foam  1.800, 00 excl. (2178,00 incl.) 
 

Handboogschieten 
      Complete handboogbaan 1 

 

 

 

 Gemaakt van Strawtec (geperst stro). 
 Geschikt voor permanente (binnen) 

banen 
70 cm 59,00 excl. (71,39 incl.) 

 

 Doelpak inclusief insert. 
 Gemaakt van verschillende lagen 

ethafoam, waarbij het middenstuk 
vervangbaar is. 

 Door het lichte gewicht ideaal voor 
tijdenlijke banen voor de buitensport- 
en recreatiesector. 

65x65cm 165,00 excl. (199,65 incl.) 
90x90cm 230,00 excl. (278,30 incl.) 

 
 

 Ethafoam vervangbaar insert, om 
centrum te vervangen. 

 Makkelijk te wisselen en kosten 
besparend. 

47,50 excl. (57,48 incl.) 

 
 

 Een stevige houten standaard voor 
doelpakken.  

 Deze standaard is volledig demontabel 
en wordt speciaal voor In Out Events 
gefabriceerd.  

 Zowel Strawtec als Athafoam variant.  
49,50 excl. (59,90 incl.) 

 

 

 Veiligheidsnet wordt opgehangen 
achter het doelpak om pijlen op te 
vangen . 

 Bovenzijde voorzien van staaldraad. 
 Afmeting net (b x h) 600 x 270 cm. 

255, 00 excl. (305,55 incl.) 

 
 
  
 

      Doelpak standaard 5 

      Insert Foam doelpak 4 

      Doelpak Foam 3 

      Doelpak Strawtec 2 

      Veiligheidsnet 6 

 

1  

2  5  

3 + 4 

 

6  

100014 
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100016 

100017 
100018 

100019 

100020 

100021 
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 Veel gebruikte carbonpijlen in de 
buitensport/recreatie.  

 Pijl is uitgevoerd met punt, nok en 
plastic veren.  

Per stuk       6,50 excl.    (7,87 incl.) 
 25 stuks  150,00 excl. (181,50 incl.) 

 
 

 Veel gebruikte carbonpijlen in de 
buitensport/recreatie. 

 Goede pijl voor beginners.  
 Pijl is uitgevoerd met punt, nok en 

plastic veren.  
Per stuk       6,50 excl.    (7,87 incl.) 
 25 stuks  150,00 excl. (181,50 incl.) 

 
 
 
 Goede pijl voor beginners.  
 Pijl is uitgevoerd met punt, nok en 

plastic veren.  
Per stuk      7,50 excl.    (9,08 incl.) 
25 stuks  165,00 excl. (199,65 incl.) 

 

 
      
 Voor de verschillende pijlen 

Beaman 17,00 excl. (20,57 incl.) 
 Sky art 17,00 excl. (20,57 incl.) 

 Jazz 17,00 excl. (20,57 incl.) 
 
 
 
 Voor de verschillende pijlen 

Pijlen met dop 7,50 excl. (9,08 incl.) 
Beaman 7,50 excl. (9,08 incl.) 
 Sky art 7,50 excl. (9,08 incl.) 

Jazz 7,50 excl. (9,08 incl.) 

 

 

 Voor de verschillende pijlen 
Pijlen met dop 7,00 excl. (8,47 incl.) 

Beaman 7,00 excl. (8,47 incl.) 
 Sky art 7,00 excl. (8,47 incl.) 

Jazz 7,00 excl. (8,47 incl.) 
 
*  De kleur en vorm kunnen per pijlsoort 
    afwijken van de plaatjes. 

Handboogschieten 

 

 

 Kartonnen blazoen voorzien van 10 
ringen.  

 Kan met blazoenprikkers vastgezet 
worden op doelpak. 

 Doorsnee 60cm 
Per stuk   0,60 excl. (0,73 incl.) 

 
 
 Kartonnen blazoen voorzien 

dartbord afbeelding 
 Kan met blazoenprikkers vastgezet 

worden op doelpak. 
Per stuk   1,00 excl. (1,21 incl.) 

 
 
 Plastic prikkers om de blazoenen op 

het doelpak vast te zetten 
Per 25 stuks   8,50 excl. (10,28 incl.) 

 
 

      Fita blazoenen 60cm 1       Punten (per 10 stuks)* 7 

      Nokken (per 20 stuks)* 8 

      Veren (per 20 stuks)* 9 

      Pijlen carbon Beaman 4 

      Pijlen carbon Sky Art 5 

      Pijlen aluminium Easton Jazz 6 

      Blazoenen darts 2 

      Blazoenprikkers (25 stuks) 3 

 

1 + 2 

 

3  7 + 8 + 9 

4 + 5 + 6 
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 De opleggers is bevestigd aan de 

binnenzijde van de boog en 
begeleidt de pijl bij het schieten. 

 Door veelvuldig gebruik kan de 
oplegger slijten 

 De oplegger is door een 
dubbelzijdig tape, makkelijk en snel 
aan te brengen. 

15,50 excl. (18,76 incl.) 

 

 Telescopische pijlkoker 
 Geschikt voor ca. 30 pijlen.  

17,50 excl. (21,1,8 incl.) 
 

 

 

 Armbeschermer van leer voor 
bescherming van de onderarm bij het 
eventueel raken van de pees 

 Afmeting enkele 18cm x 8cm. 
 Afmeting dubbel 26cm x 8cm 

8,00 excl.  (9,68 incl.) 
11,00 excl. (13,31 incl.) 

 

 
 
 Vingertab van leer dient voor de 

bescherming van de vingers bij het 
veelvuldig uittrekken van de pees 

4,00 excl. (4,84 incl.) 
 
 
 
 Te gebruiken voor het veilig opspannen 

van de pees op de recurve handboog.  
5,50 excl. (6,65 incl.) 

 

Handboogschieten 
 
 
 Verenplakker om veren te vervangen en 

dus nieuwe veren op een pijl te 
bevestigen. 

32,50 excl. (39,33 incl.) 

 
 

 Lijm voor het bevestigen van nokken 
en veren..  

5,50 excl. (6,65 incl.) 

 
 
 
 
 

 Voor het onderhoud van de pees is het 
goed deze regelmatig te waxen.  

5,50 excl. (6,65 incl.) 

 

 
 Losse pees voor handbogen met 

nokringen 
 Klaar voor gebruik. 

Per stuk      9,50 excl. (11,50 incl.) 

      Verenplakker  1 

      Lijm  2 

      Peeswax  3 

      Armbeschermers 7 

       Losse pees met nokringen 4 

       Boogspankoort 9 

       Pijlopleggers (6 stuks) 5 

       Vingertab 8 

 

 

 

 

       Pijlenkoker 6 

 

1  

5  2  

5  

3  

4  6  

8 

 

9 
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