
INFORMATIE 
Al deze pijlensets zijn voorbeelden met een basis samenstelling in de lagere prijsklassen. Deze kunnen aangekocht worden als 

set, maar ook louter als startpunt en/of prijsindicatie gebruikt worden. Elke set kan uiteraard ook op maat samengesteld wor-

den met bijvoorbeeld andere veren, andere nokken, geen assemblage, etc.  

Legenda 

0,188” - 0,313” 

0,160” - 0,281” 

26,5” - 32” Lmax 

5,9 - 10,6 (8,4) GPI 

Rechtheid van de schacht (inch) 

 

Gewicht van de schacht in GPI (grain per inch). 

Het eerste gewicht is het gewicht van de lichtste schacht (meestal de slapste pijl).  

Het tweede gewicht is het gewicht van de zwaarste schacht (meestal de stijfste pijl). 

Het derde gewicht tussen haakjes is het gewicht van de schacht met spine 1000 (of het kortste 

erbij) ter vergelijking. 

 

Volle lengte van de schacht (inches).  

De eerste lengte is de lengte van de schacht met de hoogste spine (slapste pijl).  

De tweede lengte is de lengte van de schacht met de laagste spine (stijfste pijl). 

 

Binnendiameter van de schacht (inches) 

De eerste waarde is de binnendiameter van de schacht met de hoogste spine (slapste pijl).  

De tweede waarde is de binnendiameter van de schacht met de laagste spine (stijfste pijl). 

 

Buitendiameter van de schacht (inches) 

De eerste waarde is de buitendiameter van de schacht met de hoogste spine (slapste pijl).  

De tweede waarde is de buitendiameter van de schacht met de laagste spine (stijfste pijl). 

Let op : bovenstaande waardes zijn indicatief en niet lineair dus bepalen op geen enkele manier de waardes voor een welbe-

paalde spine. Hiervoor dienen de gedetailleerde tabellen van het betreffende merk geraadpleegd te worden. Bijvoorbeeld : de 

Victory VAP wordt lichter van spine 1200 (5,5 GPI) tot 900 (5,0 GPI) om dan ineens terug een sprong omhoog te maken.  

Wij proberen dit document zo up-to-date mogelijk te houden. Wijzigingen kunnen gebeuren zonder voorafgaandelijke verwitti-

ging en gaan onmiddellijk in. De meeste recente versie staat steeds online op http://www.bartgeeraerts.net. Bij elke pijlenset 

staat (rechtsboven) de datum vermeld wanneer de laatste wijziging in samenstelling en/of prijs is gebeurd.  

Onze assemblage volledig custom made gebeurt steeds volgens de hoogste kwaliteitsstandaard en omvat het inkorten van de 

schachten, kleven van de punt (en pin waar van toepassing) met hot melt, aanbrengen van de nock en het ontvetten van de 

schacht, aanbrengen van 3 veren en aflijmen aan de uiteindes. Een volledige schietklare pijl dus en uiteraard helemaal naar 

keuze en wens van de klant.  

Sommige pijlen zijn ook geassembleerd vanuit de fabriek te bestellen. Deze zijn dan wel te nemen zoals ze zijn, maar dit drukt 

uiteraard de prijs.  

Aarzel niet ons te contacteren voor al uw vragen, aanpassingen aan een set of voor andere pijlensets in bijvoorbeeld de hogere 

klassen. 

Kijk zeker ook eens op onze Closeout / Promo lijst ! Pijlen en toebehoren staan er apart op vermeld en 

ook op het einde van dit document zijn nog een aantal closeout sets te vinden.    

0,003” 



    Set bestaande uit :  

• Easton Inspiré schacht (2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 900, 750, 630, 570) 

• Easton Zinc One Piece Target punt (4 mm 70 grain, 5 mm 75 grain voor 630/570) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made (levering af fabriek kan ook en is goedkoper; vraag gerust naar de prijs) 

Prijs 6 stuks : € 50* 

Prijs 12 stuks : € 92* 

03/02/2023 

0,198” - 0,256” 

0,166” - 0,204” 

28,25” - 31,5” Lmax 

3,4 - 8,2 (7,2) GPI 

Niet opgegeven 

Set ROOKIE CARBON 
Set bestaande uit :  

• X-line ROOKIE schacht (1800, 1500, 1300, 1100, 900, 700) 

• X-line Nickel Plated Break-off punt (80-70 grain, 100-90 grain) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made (levering af fabriek kan ook en is goedkoper; vraag gerust naar de prijs) 

Prijs 6 stuks : € 49* 

Prijs 12 stuks : € 91* 
Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

*Levering af fabriek (afgewerkte pijl) is ook mogelijk en goedkoper, vraag gerust naar de prijzen en mogelijkheden. 

03/02/2023 

0,204” - 0,220” 

0,166” 

29” - 32” Lmax 

4,31 - 6,25 (5,6) GPI 

0,006” 

Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 
*Levering af fabriek (afgewerkte pijl) is ook mogelijk en goedkoper, vraag gerust naar de prijzen en mogelijkheden. 

Set JUNIOR CARBON 



Set JUNIOR ALU 
Set bestaande uit :  

• Easton XX75 JAZZ Black schacht (1214, 1416, 1516, 1616, 1716, 1816, 1916, 2016) 

• Easton One Piece Bullet/NIBB punt (45-90 grain naargelang de pijlmaat) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made (levering af fabriek kan ook en is goedkoper; vraag gerust naar de prijs) 

Prijs 6 stuks : € 58* 

Prijs 12 stuks : € 107* 

Set STARTER ALU 
Set bestaande uit :  

• Easton XX75 Platinum+ schacht (1416, 1516, 1616, 1713, 1716, 1813, 1816, 1913, 1916, 2013, 2016, 2114, 2213, 2315) 

• Easton NIBB punt (51-108 grain naargelang de pijlmaat) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm t.e.m. maat 1916 (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock t.e.m. maat 1916 (blauw, groen, roos, geel) 

Bohning F-nock t.e.m. maat 1916 (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

Easton Super 3D nock 6,5 mm vanaf maat 2013 (zwart, groen, oranje, wit) 

• Assemblage volledig custom made 

Prijs 6 stuks : € 73 

Prijs 12 stuks : € 134 

Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

03/02/2023 

03/02/2023 

0,197” - 0,312” 

0,166” - 0,281” 

26,5” - 32” Lmax 

5,9 - 10,6 (8,4) GPI 

0,005” 

0,219” - 0,359” 

0,187” - 0,329” 

27” - 32” Lmax 

7,2 - 11,7 (7,4) GPI 

0,002” 

Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 
*Levering af fabriek (afgewerkte pijl) is ook mogelijk en goedkoper, vraag gerust naar de prijzen en mogelijkheden. 



Set AVANCE SPORT 
Set bestaande uit :  

• Easton Avance Sport schacht (2000, 1800, 1600, 1400, 1150, 1000, 900, 810, 730, 660, 600, 550, 500, 450, 400, 340) 

• Easton 4 mm ML Stainless Steel Break-off punt (80-60 grain, 90-70 grain, 110-90 grain, 120-100 grain) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

Arizona P MAX PM-2.0 shield veren (zwart, blauw, groen, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made 

Prijs 6 stuks : € 95 

Prijs 12 stuks : € 174 
Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

03/02/2023 

0,199” - 0,240” 

0,166” 

28,25” - 32,5” Lmax 

3,4 - 8,8 (4,9) GPI 

0,005” 

Set AVANCE 
Set bestaande uit :  

• Easton Avance schacht (2000, 1800, 1600, 1400, 1150, 1000, 900, 810, 730, 660, 600, 550, 500, 450, 400, 340) 

• Easton 4 mm ML Stainless Steel Break-off punt (80-60 grain, 90-70 grain, 110-90 grain, 120-100 grain) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

Arizona P MAX PM-2.0 shield veren (zwart, blauw, groen, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made 

Prijs 6 stuks : € 113 

Prijs 12 stuks : € 206 
Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

03/02/2023 

0,199” - 0,240” 

0,166” 

28,25” - 32,5” Lmax 

3,4 - 8,8 (4,9) GPI 

0,0025” 



Set VAP ELITE 
Set bestaande uit :  

• Victory Archery VAP Target Elite schacht (1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350) 

• Victory Archery VAP punt Break-off (140-120 grain, 100-80 grain) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

Arizona P MAX PM-2.0 shield veren (zwart, blauw, groen, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made 

Prijs 12 stuks : € 234 
Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

03/02/2023 

0,206” - 0,232” 

0,166” 

30,5” Lmax 

5,0 - 7,8 (5,2) GPI 

0,001” 

Set VAP SPORT 
Set bestaande uit :  

• Victory Archery VAP Target Sport schacht (1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350) 

• Victory Archery VAP punt Break-off (140-120 grain, 100-80 grain) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

Arizona P MAX PM-2.0 shield veren (zwart, blauw, groen, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made 

Prijs 12 stuks : € 193 
Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

03/02/2023 

0,206” - 0,232” 

0,166” 

30,5” Lmax 

5,0 - 7,8 (5,2) GPI 

0,006” 



Set MEDALLION 
Set bestaande uit :  

• Carbon Express Medallion-XR schacht (2000, 1500, 1300, 1100) 

• Carbon Express Medallion-XR Parabolic punt Break-off (2000-1300 : 60-40 grain, 1100 : 90-70 grain) 

• Carbon Express pin Medallion-XR 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

Arizona P MAX PM-2.0 shield veren (zwart, blauw, groen, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton Pin Nock (small, large; blauw, groen, rood, roos, oranje, transparant, lime, wit) 

• Assemblage volledig custom made 

Prijs 12 stuks : € 199  
Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

23/03/2023 

0,176” - 0,226” 

0,166” 

29” Lmax 

5,1 - 4,6 (4,85) GPI 

0,003” 

Set APOLLO 
Set bestaande uit :  

• Easton Apollo schacht (2000, 1800, 1600) 

• Easton Apollo Steel punt (70 grain) 

• Arizona E-P ronde veren (1,6”, 2.3”; zwart, blauw, groen, purper, goud, rood, roos, oranje, geel, wit) 

• Easton G-nock 4 mm (small, large; zwart, blauw (enkel large), groen, rood, oranje, wit) 
X-line In-Nock (blauw, groen, roos, geel) 
Bohning F-nock (zwart, groen, vol oranje, transparant oranje, rood, geel, wit) 

• Assemblage volledig custom made 

Prijs 6 stuks : € 76  

Prijs 12 stuks : € 140 

03/02/2023 

Samenstelling en prijs onder voorbehoud van artikel– en prijswijzigingen door producenten en verdelers. 

0,198” - 0,202” 

0,166” 

28,25” - 28,75” Lmax 

3,4 - 3,8 (6,2) GPI 

0,005” 


