Howard Hill style boog
Foto’s en tekst door Mark

van der Kreeft
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Hier en daar heb je misschien al eens de fraaie bogen
van Mark Van der Kreeft voorbij zien komen. In basis
een relatief eenvouig model...maar zo mooi en
vernuftig uitgevoerd dat je er stil van wordt. Gelukkig
voor ons was Mark bereid om te laten zien hoe hij
deze juweeltjes maakt! En hoe mooi wil je het hebben
als zelfbogenbouwer: Mark maakt zijn eigen machines
ook nog eens! Hieronder Mark zelf aan het woord in
een niets verhullend verslag:
Ik bouw Howard Hill style bogen (of American semilongbows). Ik had het enorme geluk dat ik in contact
kwam met Dave Johnson uit Oklahoma City in
Amerika. Dave is inmiddels 81 jaar oud en maakt elke
drie weken nog een Hill boog. Maar hij gebruikt geen
bamboe, zoals Hill destijds, maar eastern red cedar.
Een zeer lichte, maar toch soepele en veerkrachtige
houtsoort.
Dave heeft met dit type hout een behoorlijke fanclub
opgebouwd. Zijn naam wordt altijd wel genoemd in de
top 4 van favoriete Hill style bogenbouwers.
Dave heeft mij alles verteld wat hij wist en dus had ik
het enorme geluk in zijn uitgebreide kennis te kunnen
delen.
Maar eastern red cedar is lastig te verkrijgen in
Europa, en zeker in foutvrije booglengtes. Dus om in
Dave zijn voetsporen te blijven en uit respect dat hij
mij veel geleerd heeft, zocht ik een cedar soort die wel
verkrijgbaar is in Nederland.
En dat is yellow cedar of ook Alaskan cedar genoemd.
Het is taai, flexibel en licht in gewicht, met weinig
zijtakken.
Ik heb geen ontwerptekeningen. Mijn eerste Hill boog
kwam van de firma Howard Hill Archery. Deze diende
als voorbeeld, totdat ik de manier van Dave Johnson
heb geleerd. Dave is regelmatig bij Jerry Hill op
bezoek geweest om van hem te leren. Jerry Hill is de
neef van Howard Hill en heeft heel veel van zijn oom
geleerd en heeft nog veel familiegeheimen die Howard
niet met de buitenwereld deelde.
Voor de rest leerde hij het bogenbouwen door vallen
en opstaan. Er was toen nog geen internetplatform
waar je veel terug kunt vinden om fouten te vermijden.
Voor de nieuwe boogbouwers gelukkig wel!!
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Overigens gebruikte Howard Hill oorspronkelijk alleen natuurlijke materialen, want glasfiber was
nog niet beschikbaar. Maar in de jaren 50 kwam hij in contact met Frank Eicholtz (what’s in a
name?) die twee bogen van Hill met dit nieuwe materiaal beplakte. Daarna was Hill om!
Dave heeft mij een hele berg red cedar laminaten gestuurd. Daar was ik erg blij mee. Dus de laatste
bogen die ik gemaakt heb, zijn een combinatie van twee lagen yellow cedar, een laag red cedar, een
laag Carbon Stabil Core en glasfiber aan rug- en buikzijde. Zoals bij de boog hieronder beschreven.
De onderstaande bouwwijze geeft weer hoe het voor mij werkt. Maar misschien werkt het voor jou
anders en dat is natuurlijk ook prima.

Howard Hill was in zijn dagen
een beroemdheid. Ten eerste
door zijn schietkunst natuurlijk.
Maar ook door zijn levensstijl, de
films die hij maakte of aan
meewerkte en twee boeken:
Hunting The Hard Way.
Een grotejongensboek vol
ongelooflijke
bogenjachtverhalen. Maar ook
met uitleg over het maken van
pijlen en bogen.

Wild Adventure.
Ook een heerlijk avonturenboek,
met prachtige verhalen over
wildfotografie en de jacht met
pijl en boog.
Overigens vergis je niet als je
zijn jachtstunts na wilt doen. In
zijn toptijd schoot hij met een 110
ponds boog. Dat komt aan!
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Het begin: de gebruikte materialen van onder naar boven:








Carbon Stabil Core.
Red cedar.
Yellow cedar.
Yellow cedar.
Verstevigings stripje van olijvenhout.
Olijvenhout voor het handvat.
Niet op de foto: Bow Tuff glasfiber transparant voor de buik en rug. (Zie info verderop.)

Het olijvenhout mag ook een andere houtsoort zijn. Hill’s favoriet was Myrtle omdat het licht is en
toch hard en de krachten volgens zijn zeggen goed absorbeert.

Al deze stukken zijn nu 38mm breed.
 De uiteindelijk breedte van de boog is 29 mm bij het handvat en de fade-outs. Bij de
peesgroeven is de breedte gemiddeld 14 mm.
 Voor de diepte van het handvat zijn er meerdere types. De wat moderne ronde handvatten
zijn inclusief leer 51 mm diep en 30 mm breed. Ook wordt bij dit type, op aanvraag,
regelmatig een deukje ter plaatse van de handmuis gemaakt.
 Voor de liefhebbers van het oude type handvat (enigzins hol), waaronder ikzelf; dit is 57 mm
diep en 27,4 mm breed inclusief leer.
 Het stuk voor het handvat is 14 inch lang. Maar omdat het bij de fade outs lang dun blijft
wordt het uiteindelijk 13 inch. Hoe korter het handvat, des te soepeler de boog.
 Het verstevigingsstripje is 17,5 inch lang.

Het berekenen van de benodigde uiteindelijke dikte gaat als volgt.
Ieder heeft dan zijn formule of methode. Met de formule van Dave kwam ik niet uit dus heb ik deze
bedacht en werkt voor mij prima.
Booglengte / treklengte =.....x pondage =.....x 0,095 =..... / 3(laminaten) = mm dikte per laminaat.
(Betreft alleen de houten stroken, de kunststofstroken zijn hierin verrekend om het pondage te halen)
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VOORBEELD:
Eerst de uitgangspunten. Het is de bedoeling om op een 42 ponds boog uit te komen op 27 inch
treklengte. Booglengte wordt 66 inch.
De uitkomst is dan 66/27 = 2,44x42 = 102,66x0,095 = 9,75/3 = 3,25 mm per laminaat.
Alle houtlaminaten zijn nu nog ruim uitgezaagd. Later ga ik het op de berekende dikte
brengen met de vandikte-schuurmachine.

Het Stabil Core gebruik ik om het glasfiber van de jaren 50 na te bootsen. Toen was glasfiber ook
geweven. (o.a. verkrijgbaar bij Barepaw Archery)
Bo Tuff glasfiber gebruik ik omdat het als zeer goed staat aangeschreven en door veel Hill bouwers
gebruikt wordt.
Bij Hill bogen bepaalt, in het algemeen, de treklengte de booglengte. Maar daar kan op gevarieerd
worden binnen de veilige grenzen. Hieronder een overzichtje van de algemene verhoudingen.
24-25" treklengte = 63-64" booglengte
26-27" treklengte = 65-66" booglengte
28-29" treklengte = 67-68" booglengte
30-31" treklengte = 69-70" booglengte
32" -- -treklengte = 71-72" booglengte

Bo Tuff Glasfiber.
Mark bestelt het zelf in de USA of
koopt het bij Fairbow.
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Het Bouwproces. Vooraf even een plaatje van het eindresultaat om de opbouw van de lagen
weer te geven.

Vanaf de rugzijde, dus vanaf rechts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Transparant glasfiber
Carbon Stabil Core (zwart)
Yellow cedar
Verstevigingsstripje olijvenhout
Yellow cedar
Handvat olijvenhout
Red cedar (ook over fade-outs van handvat)
Transparant glasfiber
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Ik gebruik een zelfgemaakte vandikte-schuurmachine om het hout eerst op dikte te brengen en mooi
haaks te maken. De ene kant van het ruwe handvat is schuin afgezaagd om zo zoveel mogelijk
handvatten uit de plank te krijgen.
Over de vandikte-schuurmachine. Deze is vrij goedkoop te maken: elektromotor met ongeveer 2500
toeren van Marktplaats en een statief van een boorfreesmachine (statief eraf zagen en op de zijkant
monteren) en een schuurrol van Bapist. 4X4 cm alumininum hoeklijn erop met trespa en alles mooi
haaks monteren. Stofzuigermondje er op voor de aansluiting voor de stofzuiger.

En dan zijn de laminaten aan de beurt om ze op de berekende dikte te brengen. Volgens de
berekening zoals eerder gegeven.
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Na het op juiste dikte brengen van de laminaten is het tijd om deze te taperen (langzaam dunner
laten worden naar de uiteinden). Dat gaat met 0,002 inch per inch. Dat doe ik aan buik en rugzijde
met een zogenaamde taperingsmal. Dit is een schuin toelopende mal die onder de vandikteschuurmachine doorgaat.
Het middelste yellow cedar laminaat laat ik parallel.
Door het taperen buigt de boog makkelijker en het maakt de uiteinden lichter en dat levert dan meer
werpsnelheid.
Het verstevigingsstripje is 1,3 mm dik en wordt ook getaperd.

Het verstevigingsstripje is net langer dan het handvat en komt tussen de eerste en tweede laminaat
(gezien van de buikzijde). Het moet in staat zijn om iets mee te buigen maar ook zo mooi mogelijk
ingelijmd worden. Dus het uiteinde van de strip zo dun mogelijk taperen zodat je de lamp erdoor
heen kunt zien schijnen.
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Het handvat aftekenen en uitzagen met de lintzaag. Daarna mooi gelijkmatig maken met een
schuurrol op een kolomboormachine. Ook hier de fade-outs mooi flinterdun uit laten lopen. Handig
hulpje hiervoor is een hoeklijntje van aluminium. Dat houdt het dunne hout mooi loodrecht op de
schuurrol. Als je de fade-out niet zo dun maakt is er een grote kans dat de boog breekt op dit punt.

Zo ziet het eindresultaat van de fade-out van het handvat er dan uit.
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Nu is alles zover om droog te passen op de lijmmal. Om te kijken of alles netjes op elkaar aansluit.
Als dit niet het geval is, dan kun je dat nu nog mooi aanpassen.

Alles past en ik heb merktekens aangebracht op het handvat, omdat alles met lijmen en het
vastzetten met fietsbinnenbanden nog wel eens wil verschuiven. Zo kan ik het mooi controleren.
Onder de tijdelijke lijmtangen, voor het droogpassen, zitten drukplaten die de druk van de
fietsbanden evenwijdig verdelen. Zonder deze drukplaten krijg ik teveel druk op de zijkanten van
het glasfiber en wordt de lijm naar het midden van de boog omhoog gedrukt en scheurt het
glasfiber.
Alles staat en ligt klaar om de boogonderdelen in elkaar te lijmen.

In detail. De ribbels heb ik erin gezaagd zodat de drukplaten gemakkelijker buigen met de
fietsbanden. Dan sluit alles mooier en gemakkelijker aan, met minder kracht.
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Ik heb de mal omwikkeld met plasticfolie om
hem te beschermen tegen overtollige lijm.
De mal heeft een setback van een halve inch.
Het glasfiber wordt aan buik- en rugzijde
afgeplakt met tape om het schoon van lijm te
houden.
Nu de epoxylijm aanmaken en de onderdelen
1 voor 1, met lijm, op elkaar stapelen, met de
rug op de mal.
Dan alles omwikkelen met plasticfolie en
tenslotte de fietsbinnenbanden. Wel steeds
controleren of de merktekens op de juiste plek
blijven.
Als lijm wordt gebruikt UHU Entfest 300 of
Fairglue 2010. Als je niet gelijk veel lijm op
voorraad wilt (kleinste bruikbare hoeveelheid
is 1,7 kilo), is Fairglue een toppertje.
Waarschuwing: epoxy kan een allergische
reactie veroorzaken die ook nog toeneemt met
het aantal keren dat je het gebruikt. Neem dus
voorzorgsmaatregelen. Mark gebruikt latex
handschoenen en een koolstofmasker.

Alles is omwikkeld met de fietsbanden. De boog is nu klaar om te drogen.
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De kleefkracht van de lijm wordt verstrekt
door hem op hogere temperaturen te
drogen.
Ik heb geen “boogoven” maar wel een
infrarood cabine (soort sauna). Werkt
goed genoeg voor mij omdat ik maar
weinig bogen maak.
Zo'n drie kwartier op 70 graden en de lijm
is uitgehard. Daarna laat ik hem rustig
afkoelen tot de volgende dag en dan pak ik
hem uit.
Altijd een spannend moment hoe de
lijmnaden zullen zijn enz.!

De boog is van de mal gekomen.Ziet er nog niet zo fraai uit want ik gebruik altijd wat teveel lijm.
Maar beter te veel dan te weinig.
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Nu schoonmaken en de tape verwijderen die erop geplakt
was om het glasfiber te beschermen tegen de lijm.

Hier zie je de schone rug.
Als de boog aan alle kanten schoon is, plak ik schone
schilderstape op de rug van de boog om de middenlijn
uit te zetten en de boog uit te tekenen. Daarna schuur ik
met een grote schuurschijfmachine de boog in vorm.
Bij deze boog met standaard rond handvat, blijft de boog
tussen de fade- outs, dus inclusief het handvat, 29 mm
breed. Vanaf de fade-outs verloopt de breedte in een
rechte lijn naar 14 mm bij de peesgroeven. Vrij simpel
dus.
En aan de buikzijde 2 mm smaller dan de rugzijde, maar
dat komt straks.
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Hier is de tape aangebracht, de hartlijn aangegeven en de
vorm getekend. Eén kant is al in vorm gebracht, nu de
andere kant nog. Later, met een lange schuurklos en de
schuifmaat, maak ik alles perfect symmetrisch ten
opzichte van de middenlijn.

Tijdens het hele proces van de vorming van de
werparmen voel en doe ik al veel aan het buigen of
floortilleren van de boog.
Hij is dan al aardig getest voordat de pees er op gaat en
met glasfiber is het zo sterk dat het wel iets kan hebben.
Correcties in buigvorm kunnen alleen aan de zijkant
worden aangebracht.

Het handvat op de juiste breedte brengen met de schuurschijf. De beide werparmen zijn nagemeten,
alles is evenwijdig en ook nog met een touwtje over de middenlijn gecheckt.
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Dit is de buikzijde (binnenkant) van de werparm. Je ziet de tape die op de buik is geplakt. De
dwarslijn (vooraan op foto) ligt op dezelfde hoogte als waar de fade-out van het handvat begint. De
werparmen aan de buikzijde maak ik altijd smaller dan aan de rugzijde. Zo'n 2 mm aan elke zijde.
Dit doe ik alleen bij de eerste twee houtlaminaten, gezien vanaf de buikzijde. Hiervoor maak ik de
zijkanten van de werparmen zwart, met bv houtskool, zodat ik kan zien waar ik al geweest ben. En
dan schuren met een lange schuurklos tot aan de lijn en aan de lijmnaad van het laatste laminaat.

Zo ziet het er dan na het schuren uit.

Zaagsnede
voor
pijloplegger

Nu weer checken met een lijntje over de middenlijn of de boog nog steeds recht loopt.
Als dit het geval is, is het tijd om de pijloplegger er in te zagen. Hiervoor gebruik ik een rond
tegelzaagje om de eerste snede te maken en een schuurklos met p40 erop om het schuine vlak weg
te schuren. Maar eerst de maten uitzetten en de diepte aangeven....10 mm.
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mal

pijloplegger

De pijloplegger zit erin en het handvat aan buikzijde is al in vorm gebracht. Een in vorm instelbare
mal, die men gebruikt bij moeilijke hoeken in laminaatvloeren, is voor mij erg handig. Dan kan ik
kijken of het handvat overal gelijk is. Het model is bij alle bogen ongeveer gelijk omdat ik het altijd
van mijn eigen boog kopieer.

De peesgroeven zitten erin, hiervoor gebruik ik ook het ronde tegelzaagje en een kettingzaagvijl.
Dan kan voor de eerste keer de pees erop. Zoals gezegd: tijdens het vormen van de werparmen is er
uitgebreid gefloortillerd.
Nu kijken hoe de boog ervoor staat. Loopt de pees door het midden? Ja dat doet hij. Staat de
bovenste werparm op zijn minst 4 mm naar de pees in vergelijking met de onderarm? Nee dat doet
hij niet. Het is 2 mm te weinig, dus de bovenarm slapper maken. Dan moet je aan beide zijden van
de bovenste werparm in zijn geheel iets afschuren. Wel ervoor zorgen dat je het aan beide zijden
evenveel doet zodat de pees in het midden blijft. Weer checken en ja, het is 4 mm.
Een korte uitleg hierover. De onderrarm is een stukje korter dan de bovenarm. Maar het is belangrijk dat ze
bij het lossen tegelijk bij het eindpunt aankomen. Anders gaat de boog trillen en voel je handschok.
Hiervoor is nodig dat de langere bovenarm iets meer naar de pees staat, bij een Hill boog.
Gemiddeld is dit 4 mm maar soms meer of minder. Dit voel je het beste met het inschieten van de boog. Het
punt met de minste handschok moet je opzoeken door met het verschil te spelen. En dan voel je of je de
juiste kant op gaat door de mm te vergroten of te verkleinen. Dit moet je doen voordat je hem op het juiste
trekgewicht brengt. Anders bestaat de kans dat je door de correcties onder je gewenste trekgewicht uitkomt.
Heb je de juiste mm gevonden dan ga je de boog naar het gewenste trekgewicht brengen. Is de boog op dat
gewicht, dan alles weer nameten en een tijdje mee schieten of het nog steeds is zoals het moet zijn met de
handschok en de pees netjes door het midden.
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Tijd om de boog langzaam te laten wennen aan het buigen, dus langzaam steeds een stukje verder
uittrekken en checken of alles goed blijft zoals ik het wil. Zo niet, dan corrigerend schuren aan de
zijkanten. Ik kan nu pijlen schieten om te kijken of hij met de 4 mm zo min mogelijk handschok
heeft. Bij deze boog is het bij 5 mm. De ene boog is de andere niet en het hout heeft hier zeker ook
een bijdrage in.
Deze boog is voor een vriend van mij en die wil heel graag 42 pond bij 27 inch. De boog is nu nog
46 pond en om naar 42 te komen moet ik van alle zijden van de werparmen iets afschuren om hem
lichter te maken. En aan alle zijden evenveel om de pees in het midden te houden. Na drie
pogingen zit ik op 43 pond maar de pees op de onderarm staat iets naar links.

Om dit op te lossen gebruik ik voor de extra controle dit
apparaatje. De boog ligt vlak op de grond en het
gewichtje hangt langs de pees. Nu kun je kijken waar de
afwijking is. Het is aan de onderzijde en aan de
linkerkant. Dus de oplossing is aan de linkerkant iets
afschuren.

De pees staat weer recht boven het midden. Nu nog even
kijken hoe het trekgewicht is.
Dat lijkt mij wel oké: niets meer aan doen!
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Laatste check voordat ik ga lakken. Eerst helemaal schuren, van grof naar fijn schuurpapier. De
zijkanten van de boog zijn geschuurd met p60. Je moet met schuren altijd de twee opvolgende
groftes overslaan om de schuurkrassen van de vorige grofte weg te schuren. Ik ben gegonnen met
naschuren van de zijkanten met grofte p100 en toen naar p150. Daarna de gehele boog met p240,
p320 en eindigen met p500.
Ik gebruik als lak tweecomponenten blanke lak. Dezelfde als die op auto's wordt gebruikt. Als
voormalig autospuiter ken ik deze lak vrij aardig. Maar omdat ik het vak niet meer kan uitoefenen
door mijn spieraandoening kan ik het niet spuiten, maar gebruik kwast en roller. Ik begin altijd met
alleen het handvat te lakken om alle houtnerven die open staan te vullen voor een glad eindresultaat.
Daarna pas de hele boog.

Als de houtnerven van het handvat gevuld zijn, zoals
hiernaast, dan schuur ik de boog met p500 en lak ik de
boog voor de eerste keer in zijn geheel.
Als dat gedaan is, dan de boog weer helemaal schuren met
p500. Dan eventueel de boog beschrijven en weer helemaal
aflakken.
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De boog is met p1500 en p2000 waterproof
schuurpapier glad geschuurd. Nu komt het zware werk:
poetsen en daarbij vooral opletten om niet door de
laklaag te gaan! Ik gebruik hiervoor Commandant 4. Op
de foto is al een gedeelte op glans. Nu nog de rest van
de boog.

Het begint al op te schieten.
Nu de hele boog op glans gepoetst is, is het
tijd om het leer aan te brengen.
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Ik maak op een Hill boog eigenlijk maar
twee typen handvatten. Een rechte, of
zoals hier met een kuiltje erin. Als iemand
een boog wil kan hij/zij de verschillende
types voelen. Deze twee passen bij het
oorspronkelijke Hill type. Een pistoolgrip
maak ik niet op een Hill boog.
Het handvat en de pijloplegger worden
bekleedt met leer.
Als eerste plak een dik stukje, schuin
afgewerkt, tuigleer op de pijloplegger. Dit
is om nieuwe Hill schutters te helpen de
pijl er op te laten liggen tijdens het schot.
Op den duur slijt dit vlak af van de vele
afgeschoten pijlen. En heb je een iets
breedere pijloplegger.
Het andere leer plak ik gewoon met UHU
alleskleber in drie stappen vast. Eerst de
achterkant dan de zijkanten. Goed
aandrukken.
En uiteindelijk is de voorkant aan de
beurt. Het is de kunst hier een mooie
rechte aansluiting te krijgen. Leg een smal
strookje galsfiber onder het leer. Dan het
leer aandrukken en laten overlappen. Snijd
nu met een scherp mes en metalen lineaal
netjes en recht door het midden.
Lijm eronder en netjes strak tegen elkaar
aandrukken en laten drogen. Tot slot
borstelen met een suedeborstel.

Als laatste de boel op hoogglans brengen met wax en een pees maken voor de boog.
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Hier het eindresultaat. Met details en de uitgetrokken boog:
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Tot slot nog een nagekomen bericht.
Mark had Dave Johnson laten weten dat hij aan dit artikel werkte. Hieronder de reactie van Dave:
GLAD TO HEAR ABOUT THE ARTICLE YOU ARE WRITING. I WILL LOOK
FORWARD TO SEEING THAT WHEN IT IS MADE PUBLIC. I'M GLAD THAT YOU
ARE THE KIND OF PERSON WHO DOESN'T MIND SHARING INFORMATION
WITH OTHERS....NO TELLING HOW MANY LIVES WILL BE ENRICHED BY THAT.
DAVE

Die laatste zin. Wijze woorden. mooi hoor!
Dus mensen, hopelijk wordt ook jullie leven verrijkt met deze kennis. Doe allemaal je voordeel er
mee en zegt het voort, zegt het voort.
En Mark.....bedankt!
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