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Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over kruisboogschieten
en andere traditionele sporten.
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Landelijke Unie der Kruisboogschutters
secretaris: Paul Bauters
Pijlkruidstraat 7 - 2990 Wuustwezel
03 663 63 17
paul.bauters.luk@hotmail.com

de ‘LUK’ is lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
© 2010 v.u.: Guido Van Alsenoy, Bistkapellei 24, 2180 Ekeren

B

ij het kruisboogschieten
wordt met een korte pijl
gemikt op een schietschijf met
concentrische cirkels, waarvan
de diameter van de roos varieert naargelang de geschoten afstand. Sommige gilden
schieten met een stompe pijl
omhoog naar een wip, andere
met een loden bal (balboogschieten).

schuttersgilden

D

e kracht die nodig is voor het opspannen van de
veer van een kruisboog wordt geleverd door een
mechanische hefboom. Het opspannen van deze stalen veer vereist kracht en nauwgezetheid. Om
veiligheidsredenen moet het opspannen
met de grootste omzichtigheid gebeuren.

Er worden competities gehouden op verschillende afstanden:
6 meter, 10 meter, 20 meter, 61
meter, … en met diverse soorten
bogen: voetboog, balansboog,
kolfboog, match, throphy, field, …

M

omenteel wordt nog in gans Vlaanderen met de kruisboog geschoten. De
verschillende afstanden zijn min of meer streekgebonden.
Schutters aangesloten bij de Landelijke Unie der Kruisboogschutters kunnen in bijna alle disciplines deelnemen aan Belgisch Kampioenschappen of aan wedstrijden met internationaal erkende wapens.

D

e eerste schuttersgilden die in ons
land werden opgericht waren kruisbooggilden. Dat gebeurde vanaf het begin van
de dertiende eeuw. De kruisboog zelf is echter nog
ouder. Door zijn grote kracht was de kruisboog een
geducht wapen dat door de gilden werd gebruikt ter verdediging van de stad en op het slagveld. Nadeel was dat het
opspannen van de kruisboog relatief veel tijd vroeg. Met de
komst van de vuurwapens werd de kruisboog geleidelijk aan
minder gebruikt als wapen, maar steeds meer voor folklore,
ontspanning en wedstrijden.

trefpunt
D

e Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw is opgericht in 1978 en
overkoepelt 35 clubs verspreid over gans
Vlaanderen met in totaal zo’n 700 actieve leden. De LUK vormt samen met haar Franstalige tegenhanger de Nationale Unie der Kruisboogschutters die is aangesloten bij de IAU
(Inernationale Armbrustschützen Union voor
de wapens ‘match en trophy) en bij WCSA
(World Crossbow Shooting Association voor
het wapen ‘field’).

hefboom

vele disciplines

