
5.06 Boogschietbaan, gemeente Roermond 

 

Na ca. 1900 kan bij een boerderij als onze herberg `De Goede 
Moordenaar', een handboogschietbaan worden aangetroffen. 
De Handboogschietbaan in het NOM is een kopie van schietbaan "De 
Roos" uit 1889 te Roermond-Kapel (L.). 
Aan beide zijden bevinden zich balen geperst stro waarvoor de 
eigenlijke schietschijf (buut) hangt. Deze is gevormd uit opgerolde 

strengen stro waarop de roosplaat met 4 pennen is bevestigd. Langs de 
baan staan rijen lange smalle planken waartussen geschoten wordt en 
waar eventuele afzwaaiers terechtkomen. 
De baan heeft een schietafstand van 12m en stond achter café Dycks. 
Ze is sinds 1952 in het museum. 
  
 
Andere teksten webstie NOM 
Handboogschieten met een glas in de hand 
Dat deze handboogschietbaan vlakbij het café ligt is geen toeval. Lange 
tijd is boogschieten een echte cafésport. Vergelijk het maar met darten 
of poolen tegenwoordig. Deze schietbaan is een kopie van de baan van 
handboogschutterij De Roos, in Roermond-Kapel opgericht in 1889. De 
baan ligt dan achter Café Dycks, dus een goed glas is altijd binnen 
handbereik. 
Aan beide kanten van de baan staan de doelen, waar de schietschijf (of 
‘but’) voor hangt. De schutter schiet vanaf 12 meter op de schijf. 
Afzwaaiers (waarschijnlijk na elk glas meer) komen in de staande 
planken terecht. Vooral in de zuidelijke provincies is boogschieten een 

veel, en steeds serieuzer, beoefende sport. Uiteindelijk wordt dit 
cafévermaak zelfs een Olympische discipline. 
Reconstructie, aangelegd in 1952, verplaatst in 1993. 
 
Deze handboogschietbaan is in 1952 in het museum gebouwd als kopie 
van de baan van handboogschutterij De Roos, die in 1889 werd 



opgericht in Roermond-Kapel. Aan beide zijden van de dubbele baan 
staan doelen, gevormd door strobalen waar de eigenlijke schietschijf of 

‘but’ vóór hangt. Van ongeveer 12 meter wordt op de but gericht. De 
combinatie van sport en café was vroeger een zeer gebruikelijke, 
vandaar dat de handboogschietbaan in het Nederlands 
Openluchtmuseum pal achter het Brabantse café is opgesteld. Vooral in 
de zuidelijke provincies was het schijfschieten een wijdverbreid 
vermaak. 

  

 


