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Pluimschieten 
 

Wat is pluimschieten 
Pluimschieten is begonnen als een gokje met je zelf. Je gaf op hoeveel punten je dacht te 
gaan schieten, betaalde één €uro en als je het aantal punten haalden kreeg je een pluim. 
 
Ondertussen is het Pluimschieten meer dan een gokje. Het is een zichtbaar bewijs van je 
schietprestaties. Immers iedereen kan het zien, hoe mooier de pluim des te beter is de 
geleverde prestatie geweest. 
 

Hoe ziet een pluim eruit 
 
De pluimen zijn kleine gevlochten allemanseindjes in 
diverse kleuren (zie foto). Ze zijn in werkelijkheid ongeveer 
5 centimeter lang en 2 centimeter dik. De pluim is voorzien 
van een klip zodat hij aan je boogkoffer of pijlentas 
bevestigd kan worden. De kleur geeft de waarde van de 
pluim aan. (zie tabel). 

 

Kleur 
combi 

punt Totaal 
Kleur 
combi 

punt Totaal 
Kleur 
combi 

punt Totaal 

Blauw 5 150 Blauw/wit 5,5 165 Alleen aspiranten/junioren 

Wit 6 180 Wit/groen 6,5 195 Groen 7 210 

Groen/rood 7,5 225 Rood 8 240 Rood/geel 8,5 255 

Geel 9 270 
Geel/¼ 
goud 

9,25 278 Geel/goud 9,5 285 

Goud/ ½ 
geel 

9,75 293 Goud 10 300    

 
Wat kost pluimschieten 
Je kunt op de pluimavond één €uro betalen maar je kan ook een 6 of 12 rittenkaart kopen. 
Dat bespaart je één of twee €uro of te wel 6 rittenkaart 5 €uro en een twaalf rittenkaart 10 
€uro. Knipkaarten kunt u door de Penningmeester laten beheren 
 

De regels 
Op 18 meter, 10 maal 3 pijlen vooraf gegaan door 2 maal 3 proefpijlen op een 40 centimeter 
blazoen. Voor aspiranten geldt een 60 centimeter blazoen. 

of 
Op 25 meter, 10 maal 3 pijlen vooraf gegaan door 2 maal 3 proefpijlen op een 60 centimeter 
blazoen. 
 

Wanneer kan er pluim geschoten worden 
In principe op de eerste zondag van de maand (jeugd) en eerste dinsdagavond van de 
maand. Pluimschieten mag gecombineerd worden met (club)wedstrijden. In overleg met de 
(jeugd)trainer kan een andere dag worden vastgesteld. 
 

Wie kan er pluimschieten 
Iedereen die lid is van de handboogvereniging “Eilandschutters”. 
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Pluimschieten Longbow  
 

Wat is pluimschieten 
Pluimschieten is begonnen als een gokje met je zelf. Je gaf op hoeveel punten je dacht te 
gaan schieten, betaalde één €uro en als je het aantal punten haalden kreeg je een pluim. 
 

Ondertussen is het Pluimschieten meer dan een gokje. Het is een zichtbaar bewijs van je 
schietprestaties. Immers iedereen kan het zien, hoe mooier de pluim des te beter is de 
geleverde prestatie geweest. Naast de recurve- en compoundpluimen is de houten pluim 
voor houtschutters aan het assortiment toegevoegd 

 

Hoe ziet een pluim eruit 
 

De pluimen zijn kleine gevlochten lussen voorzien van een 
houten kraal in diverse kleuren (zie foto). Ze zijn in 
werkelijkheid ongeveer 10 centimeter lang en 2 centimeter 
dik. De pluim is voorzien van een klip zodat hij aan je 
boogkoffer of pijlentas bevestigd kan worden. De kleur 
geeft de waarde van de pluim aan. (zie tabel). 

 

Kleur 
combi 

punt Tot. Kleur combi punt Totl Kleur combi punt Tot. 

Zwart 3 90 Zwart/zwart/oranje 3.33 100 Zwart/oranje/oranje 3.67 110 

Oranje 4 120 Oranje/oranje/blauw 4.33 130 Oranje/blauw/blauw 4.67 140 

Blauw 5 150 Blauw/blauw/wit 5.33 160 Blauw/wit/wit 5.67 170 

Wit 6 180 Wit/wit/groen 6.33 190 Wit/groen/groen 6.67 200 

Groen 7 210 Groen/groen/geel 7.33 220 Groen/geel/geel 7.67 230 

Geel 8 240 Geel/geel/rood 8.33 250 Geel/rood/rood 8.67 260 

Rood 9 270 Rood/rood/goud 9.33 280 Rood/goud/goud 9.67 290 

Goud 10 300       
 

Wat kost pluimschieten 
Je kunt op de pluimavond één €uro betalen maar je kan ook een 6 of 12 rittenkaart kopen. 
Dat bespaart je één of twee €uro of te wel 6 rittenkaart 5 €uro en een twaalf rittenkaart 10 
€uro. Knipkaarten kunt u door de Penningmeester laten beheren 
 

De regels 
Op 18 meter, 10 maal 3 pijlen vooraf gegaan door 2 maal 3 proefpijlen op een 40 centimeter 
blazoen. Voor aspiranten geldt een 60 centimeter blazoen. 

of 
Op 25 meter, 10 maal 3 pijlen vooraf gegaan door 2 maal 3 proefpijlen op een 60 centimeter 
blazoen. 
 

Wanneer kan er pluim geschoten worden 
In principe op de eerste zondag van de maand (jeugd) en eerste dinsdagavond van de 
maand. Pluimschieten mag gecombineerd worden met (club)wedstrijden. In overleg met de 
(jeugd)trainer kan een andere dag worden vastgesteld. 

 
Wie kan er pluimschieten 
Iedereen die lid is van de handboogvereniging “Eilandschutters”.  

 


