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NHB-nieuwsbrieven: een voor leden en geïnteresseerden, een voor
verenigingen
Afgelopen voorjaar zijn we gestart met een nieuwe nieuwsbrief. Deze bundelt het nieuws en de
activiteiten van de Handboogsport Nederland. Voor deze nieuwsbrief zijn alle leden uitgenodigd
en kunnen mensen zich aanmelden via de website. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee
weken en heeft nieuws over resultaten in de verschillende competities en kampioenschappen,
internationale prestaties en nieuws vanuit onze sportbond.
Daarnaast is er een nieuwsbrief voor verenigingen, welke per mail wordt verstuurd naar de
secretarissen van de verenigingen, op www.handboogsport.nl geplaatst en verspreid via
Facebook. Op deze manier is iedereen snel, goed en efficiënt geïnformeerd over wat er gebeurt
in de handboogsport. Houd daarnaast ook vooral de website en sociale media accounts in de
gaten. Vragen? Laat het weten!
Arnoud Strijbis, Directeur Handboogsport Nederland: a
 rnoudstrijbis@handboogsport.nl
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HBT 3-opleiding start op 7 september 2019: er zijn nog plaatsen vrij!
Op zaterdag 7 september start er weer een HBT 3-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor
handboogtrainers die zich verder willen ontwikkelen tot zelfstandig trainer op bijvoorbeeld
verenigings- of regioniveau. De opleiding kent negen bijeenkomsten en een examendag.
Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij opdrachten uitvoeren, zoals het coachen
van schutters en het geven van trainingen.
Binnen de NHB is het versterken van wedstrijdtechnisch en bestuurlijk kader een belangrijk
speerpunt. Met de successen van het WK 2019, Olympische Spelen 2012 en 2016, de nieuwe
promotiecampagne Free Your Mind en de aanwas door films en boeken is het belangrijk ons
kader te versterken. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit betekent ook dat er bewust voor is
gekozen de kosten voor de opleiding niet te verhogen.
Opgeven kan rechtstreeks via:
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/68-handboogtrainer-3-modern-en-talentvol. Hier is
ook nadere informatie te vinden over de cursus.
De opleiding staat open voor zowel leden als niet-leden. Niet-leden betalen evenwel een fors
hoger tarief.
Tip! Vaak zijn er bij gemeenten mogelijkheden om deze opleiding vergoed te krijgen. Pak deze
kans dus.
Bij vragen over de opleiding, eventuele vrijstellingen of anderszins kun je contact opnemen met
het bondsbureau via info@handboogsport.nl.

HBT 2-opleiding najaar 2019 zit vol
De HBT 2 opleiding voor het najaar 2019 zit vol. Maar liefst 21 handboogschutters nemen deel
aan deze opleiding tot assistent-trainer in de handboogsport.
Wil je deze opleiding ook doen? In januari 2020 start de volgende cyclus!
Normaal gesproken is de HBT 2 opleiding op zaterdagen. Bij het Bondsbureau is gevraagd of het
mogelijk is deze opleiding ook een keer op zondagen (of andere momenten) te organiseren. Als
deze wensen voor meer mensen geldt, horen we het graag. Als er andere wensen, horen we het
ook graag. Dan kunnen we kijken of we de opleidingen nog gerichter kunnen organiseren, zodat
er meer mensen meedoen. Immers, hoe meer goede trainers, des te beter het is voor de
handboogsport.
Reageren? Mail naar info@handboogsport.nl
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Heeft jouw vereniging al een scheidsrechter?!
Opleiding NHB Verenigingsscheidsrechter
Op zaterdag 21 september 2019 wordt wederom een Workshop NHB Verenigingsscheidsrechter
gehouden. Klik h
 ier voor verdere informatie en maak de toelatingstest.
Heeft u vragen over de opleiding NHB Verenigingsscheidsrechter? Neem contact op Bart Sterken, NHB
Wedstrijdzaken, b
 artsterken@handboogsport.nl

Bekendheid handboogsport groet met Free your mind campagne
Met een tweetal grote evenementen achter de rug valt er meer te vieren voor de sport dan
medailles. De bekendheid van de sport groeit, en verenigingen krijgen meer aandacht en
draagvlak. Dat werd bijvoorbeeld ook onderschreven door de wethouder van Goirle tijdens het
NK Hout, waardoor er voor de vereniging daar een betere positie is om de accommodatie te
verbeteren.
Meer dan 25 verenigingen doen al mee...
Na het WK hebben we contact gezocht met alle verenigingen om de campagne op lokale schaal
in te zetten. Meer dan 25 verenigingen zijn nu op eigen wijze bezig met de campagne ‘Free your
mind’. Dit wil zeggen dat zij hun beschikbaarheid bij de vereniging of open dagen bij ons bekend
hebben gemaakt, dat zij een gepersonaliseerde poster van ons hebben ontvangen, en allemaal
de toolkit hebben ontvangen.
… en nu uw vereniging nog
Maar met 25 verenigingen zijn we er nog niet want de NHB kent meer dan 200 verenigingen.
Willen jullie als vereniging aanhaken? Hebben jullie de open dag van jullie vereniging nog niet
aangemeld? Of willen jullie als ambassadeur op de website worden vermeld? Vul dan
onderstaande vragenlijst in.

Ik doe mee met ‘Free your mind’
EFAC 2019: bereik van meer dan 60.000
Ook tijdens de European Field Archery Championships in Doorwerth (EFAC 2019) is de campagne
op meerdere vlakken ingezet. Met online campagnes werden onbekenden van de sport bekend
gemaakt met de EFAC, en vervolgens aangespoord op zoek te gaan naar een vereniging. Meer
dan 60.000 (!) mensen hebben deze berichten gezien! En rond de centrale tent hingen de ‘Free
your mind’ banners en was er in het weekend voor bezoekers ruimte om zelf een pijl te schieten.
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September: NK-maand en Nationale Sportweek
De maand september is de NK-maand met maar liefst vier nationale kampioenschappen. Naast
onze eigen kampioenschappen vindt ook de Nationale Sportweek plaats; een uitgelezen kans om
onze mooie sport nog bekender te maken.
Daarom willen wij alle verenigingen motiveren om de komende periode mee te doen aan de
eerder gestarte leden- en promotiecampagne ‘Free your mind’. Samen maken wij onze sport nog
bekender bij het Nederlandse publiek.
Waarom meedoen?
Allerlei mogelijkheden ontstaan bij draagkracht voor de sport, en deze draagkracht ontstaat weer
vanuit bekendheid. Met deze campagne creëren wij samen meer aandacht en bekendheid, en
daarmee meer mogelijkheden voor jullie als vereniging.
Hoe meedoen?
Meedoen doe je door de campagne uit te dragen, en ons op de hoogte te brengen van de
eventuele activiteiten. Denk hierbij aan het plaatsen van banners of teksten uit de toolkit, of het
aanbieden van mogelijkheden voor geïnteresseerden om eens op de vereniging te komen kijken.
Toolkit
In de aanloop naar het WK Handboogschieten in Den Bosch hebben wij een toolkit met handige
‘bouwstenen’ ontwikkeld waarmee verenigingen gemakkelijk kunnen bijdragen aan de landelijke
campagne. Deze toolkit bevat teksten, beelden en een handleiding met handige tips om alles zo
goed en efficiënt mogelijk in te zetten.
Hoe krijg je de toolkit?
Deze toolkit sturen wij je toe als je bij ons aangeeft of je een activiteit organiseert in september of
op een ander moment, of dat je alleen op het gebied van communicatie wilt bijdragen aan de
campagne. Dit kan via onderstaande vragenlijst.

Ik doe mee met ‘Free your mind’

Slecht betalen kost heel veel tijd ten koste van de sport
De medewerkers van het bondsbureau werken dagelijks om de handboogsport in alle disciplines
met alle bogen voor alle leeftijden en op allerlei verschillende plekken te ondersteunen. Met
slechts 3,2 FTE bureaucapaciteit zorgen de medewerkers voor de financiële en
ledenadministratie, competities, kampioenschappen, wedstrijden, contacten met belangrijke
partners van de NHB, websites, nieuwsbrieven, communicatie enzovoorts. Helaas merken wij het
laatste jaar dat de betalingsdiscipline van sommige verenigingen achterblijft. Dit kost veel tijd
voor de medewerkers, tijd die we liever steken in de ontwikkeling van de handboogsport. Help de
handboogsport en betaal op tijd; dat helpt de handboogsport vooruit.
4

Nieuwsbrief
Augustus 2019

Bondscontributie 2020: 59 euro
De bondsraad heeft in haar vergadering van juni besloten de bondscontributie voor 2020 vast te
stellen op 59 euro voor een seniorlid en 29,50 euro voor een junior.
Na een jaar van bevriezing van het contributiebedrag betekent dit een verhoging van één euro.
De bondsraad heeft lang gediscussieerd over de verhoging van de contributie, omdat ze beseft
dat elke verhoging een hogere drempel is om de handboogsport te beoefenen. Daarom heeft de
bondsraad aan dit besluit ook toegevoegd dat er komende tijd meer werk moet worden gemaakt
om op een andere wijze de handboogsport te financieren. Zo wordt er nagedacht over andere
financieringsbronnen, zoals subsidies, fondsen en sponsoring. Ook wordt er aan een andere
lidmaatschapsstructuur, waarbij niet meer iedereen hetzelfde bedrag betaalt, maar waar ook
wordt gekeken naar de activiteiten van een lid. Deze discussie zal dit najaar verder worden
gevoerd.
Bij vragen, opmerkingen of ideeën, mail bondsdirecteur Arnoud Strijbis:
arnoudstrijbis@handboogsport.nl

HBS Triskelion Meppel/Nijeveen zoekt handboogtrainer
HBS Triskelion is een kleine club met dertig leden. Helaas zit de vereniging al enkele jaren zonder
trainer en dat vinden de vereniging en wij heel jammer. De vereniging schrijft zelf:
“We zijn een enthousiaste groep boogschutters die heel graag willen leren maar er zijn helaas
geen gegadigden voor de hbt2 training. We komen nu een beetje op het punt dat het
voortbestaan van de club in het gedrang komt omdat wij eventuele nieuwe leden gewoon niet
genoeg te bieden hebben op goed niveau.”
Wie wil de schutters van HBS Triskelion verder op weg helpen?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bondsbureau via info@handboogsport.nl of direct
met voorzitter Mayke Spoelstra: voorzitter@hbs-triskelion.nl
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Inschrijving en wedstrijdinformatie NK’s augustus t/m oktober 2019
In de maanden augustus, september en oktober staan er tal van NK’s op het programma.
Onderstaand een overzicht. Klik op een evenement naar keuze voor verdere informatie en de
mogelijkheid tot inschrijven.
●
●
●
●
●
●
●

18 augustus, NK Hout, Goirle (inschrijving is gesloten)
1 september, NK Outdoor Jeugd, Berkel-Enschot
14+15 september, NK Outdoor, Ulvenhout
28 september, NK Runarchery, Zoetermeer
28+29 september, NK 3D, Lelystad
5+6 oktober, NK Veld, Amersfoort
26 oktober, NK Runarchery Sprint, Wageningen

Heeft u vragen over bovenstaande evenementen? Neem contact op Bart Sterken, NHB Wedstrijdzaken,
bartsterken@handboogsport.nl

EFAC 2019 oogst complimenten
Na een lange periode van voorbereiding is de EFAC
2019 alweer klaar. Sportief een geweldig evenement,
de regengoden hielden zich bijna helemaal aan de
wedstrijdplanning en complimenten na afloop van de
buitenlandse deelnemers. Rond de EFAC Archery
Village bij Kasteel Doorwerth waren er vijf parcoursen
ingericht. Van vrijdag 2 tot met zondag 4 augustus
waren onder meer de boogcontroles in de grote tent.
Van 5 tot en met 9 augustus werden de wedstrijdpijlen
geschoten. Op zaterdag 10 augustus was de
prijsuitreiking en de slotceremonie. Alles rond Kasteel
Doorwerth in Renkum.
Nagenieten? Dat kan onder meer door de
Facebookpagina van EFAC 2019 en Handboogsport te
bezoeken. De foto’s van de EFAC zijn te vinden in de
beeldbank
van
www.handboogsport.nl.
De
direct
link
is:
https://handboogsport.smugmug.com/IFAA-EFAC-2019.
Zonder de bijna 100 vrijwilligers kon dit toernooi niet worden gehouden. Zo zijn er verenigingen
die een van de vijf parcoursen hebben geadopteerd. Fantastisch! Petje af voor iedereen die de
handen uit de mouwen heeft gestoken om het toernooi mogelijk te maken.
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Nieuwsbrief niet ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verzonden naar de secretarissen van alle verenigingen die zijn aangesloten
bij de NHB. Ook wordt de nieuwsbrief op www.handboogsport.nl geplaatst en door verschillende
mensen verspreid. Daar is de nieuwsbrief ook voor bedoeld!
Als u de nieuwsbrief niet heeft ontvangen, vraag dan aan uw verenigingssecretaris om de
nieuwsbrief in de toekomst door te sturen naar alle verenigingsleden.

7

