Klasse indeling van de bogen
Flat/Longbow
Een traditionele houten boog die van oorsprong uit Engeland komt. Deze boog is meestal uit
één stuk hout gemaakt en hier wordt op de traditionele manier (zonder enige hulp of
richtmiddelen) mee geschoten.
Historische Boog
Ontwerp van de boog en gebruikte materiaal zoals gebruikt vóór 1900
Longbow
Als de boog in gespannen stand een D vorm heeft.
Recurveboog
Ook wel lattenboog genoemd. Is een boog die onder de huidige Olympische discipline valt.
Bij deze bogen wordt vaak gebruikgemaakt van vizieren, stabilisatie en andere hulpmiddelen
om zo nauwkeurig mogelijk te schieten.
Freestyle Recurve
Een Recurveboog met vizier
Barebow Recurve
Is een recurveboog, zowel een moderne metalen boog met losse latten, als een
jachtboog die meestal uit één stuk hout is gemaakt. Bij Barebow spreekt het woord
voor zich, en worden er geen hulpmiddelen, zoals een vizier en stabilisatie gebruikt.
Met deze manier van schieten wordt er langs de pijl gekeken en zo op het doel
gemikt. Gebruik van Face en String walking.
Historische Boog
Gelijk aan Barebow Recurve maar met materialen en ontwerp van vóór 1900 en géén
Face en String walking.
Bowhunter Recurve
Gelijk aan Historische Boog maar materialen en ontwerp van ná 1900, géén Face en
String walking.
Compoundboog
Ook wel katrolboog genoemd. Het is een "hightech" boog met katrollen zodat de pees bij
geringere booglengte toch ver kan worden uitgetrokken. Vrijwel altijd is de constructie
zodanig dat er tijdens het uitrekken een krachtmaximum (piek) gepasseerd wordt, waardoor
de kracht die nodig is bij het richten tot 75% lager is dan de kracht die nodig is om de boog
uit te trekken.
Compound Unlimited
Is een Compoundboog met vizier.

Compound Blank
Is een Compoundboog zonder vizier.
De Recurve en Compoundboog typen bestaan meestal uit een stijf middenstuk waarop de
flexibele booglatten (werparmen) worden gemonteerd. Op het middenstuk kunnen naast de
handgreep eventueel accessoires als een vizier, een drukpunt, stabilisatoren, worden
geplaatst.Dit is afhankelijk van de te schieten discipline, maar ook van iedere schutter
individueel.

