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Extra nieuwsbrief inzake Corona pandemie
Donderdag 12 maart 2020
Door de nieuwe ontwikkelingen vandaag ontvangt u nu wederom een extra nieuwsbrief van de
NHB inzake de gevolgen van de corona pandemie. In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste
nieuwe ontwikkelingen. Voor eerdere berichtgeving verwijzen we naar w
 ww.handboogsport.nl.
Er is al aangekondigd dat er later vandaag nog meer nieuws komt vanuit de veiligheidsregio’s in
de provincie Noord-Brabant. Indien dat tot nadere maatregelen leidt voor de handboogsport
laten we dat weten.

Blijf thuis
Het kabinet heeft vanmiddag alle Nederlanders opgeroepen zoveel als mogelijk thuis te blijven.
Met klachten als verkoudheid, hoest en/of koorts dient u zeker thuis te blijven. Ga dan dus ook
zeker niet naar uw handboogvereniging.

Advies: leg alle verenigingsactiviteiten stil tot 1 april
Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te
verminderen. Eerder was dit advies alleen voor inwoners van de provincie Noord-Brabant
afgegeven. NOC*NSF adviseert met klem voor heel Nederland alle sportevenementen
waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden af te gelasten. Daarnaast geeft de
sportkoepel aan om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen,
vieringen en werkgroepbijeenkomsten af te gelasten.
De NHB neemt dit advies over en vraagt alle verenigingen dit advies navolging te geven om te
zorgen dat de uitbraak van het coronavirus wordt ingedamd.

Bondscompetitie 25m1p vroegtijdig beëindigd
Alle wedstrijden om de bondscompetitie die zouden plaatsvinden tot en met zondag 22 maart
2020 zijn afgelast. Omdat alle wedstrijden conform de reglementen uiterlijk 22 maart 2020
geschoten dienen te worden, is hierdoor een mogelijk probleem ontstaan. De deadline van 22
maart kan niet worden opgerekt, gelet op de termijnen die noodzakelijk zijn voor de
scoreverwerking en het uitnodigen van deelnemers voor de Rayon Kampioenschappen (18 en 19
april - individueel en 25 en 26 april - teams). Daarom is de volgende afspraak gemaakt ten
aanzien van de op te maken klassementen in het belang van de deelnemers aan de Rayon
Kampioenschappen:
● sporters die minimaal 5 competitiewedstrijden geschoten hebben worden toegelaten; en
● teams die minimaal 6 competitiewedstrijden geschoten hebben worden toegelaten.
Hiermee zijn de in de laatste fase van de bondscompetitie afgelaste wedstrijden niet meer
problematisch voor de deelnemers geworden. Dit besluit van de bondsdirecteur is genomen op
basis van ingewonnen informatie en adviezen en gecommuniceerd met de disciplinebestuurders
25m1pijl van de rayons.
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Arrowhead Fort de Roovere 2020, Halsteren gaat niet door
De prachtige veldwedstrijd in Halsteren, de Arrowhead Fort de Roovere 2020, die op zaterdag 21
en zondag 22 maart zouden worden gehouden gaat niet door. Nu het kabinet heeft aangegeven
dat evenementen waar meer dan 100 personen bij aanwezig zijn, kan de wedstrijd helaas niet
doorgaan. Via de verschillende informatiekanalen zullen deelnemers op de hoogte worden
gesteld van annulering van deze wedstrijd.

Indoor Barebow FITA A status wedstrijd Purmerend gaat niet door
Ook de indoor Barebow FITA A status wedstrijd bij de Waterlandschutters in Purmerend gaat
niet door. Dit evenement zou voor de tweede keer worden gehouden op zondag 29 maart, maar
moet helaas worden geannuleerd.

World Cup Guatemala (20 - 26 april) geschrapt
De internationale handboogfederatie World Archery heeft de eerste World Cup Outdoor van het
seizoen in Guatemala geschrapt van de agenda. Door de gevolgen van de corona pandemie is
het goed organiseren van dit evenement onmogelijk geworden, mede door de reisbeperkingen
van deelnemers en eisen vanuit de regering van Guatemala.
Ook andere internationale handboogevenementen staan onder druk. Wij doen ons best om
deelnemers en andere betrokkenen hier zo goed als mogelijk over te informeren.

Maatregelen Papendal: bondsbureau en topsportaccommodatie
Het bondsbureau op Papendal blijft de komende dagen zo goed als mogelijk geopend. Indien er
niemand aanwezig is, zorgen we voor telefonisch en digitale bereikbaarheid. Dit betekent dat de
medewerkers van de NHB zo veel als mogelijk vanuit huis zullen (blijven) werken.
Kom niet onaangekondigd naar het bondsbureau en kom al helemaal niet naar de
topsportaccommodatie op Papendal. Alles wordt uit de kast gehaald om te zorgen dat op de
Centra voor Topsport en Onderwijs, waaronder Papendal, voor de topsportselecties
afgeschermde trainingsfaciliteiten worden gerealiseerd.

Overige herhaalde adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunt u zelf vele maatregelen treffen,
zoals u via diverse mediakanalen vast hebt vernomen. Hier een resumé van de adviezen, waarbij
een aantal maatregelen specifiek gedetailleerder is gericht op de sport:
● Geef elkaar geen handen

●
●
●
●
●

Was je handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Gebruik geen pen van elkaar
Deel geen bidons, flesjes, bekers en handdoeken etc.
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●

Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis.

Week van Goed sportbestuur geannuleerd
Eerder in de nieuwsbrieven is aandacht besteed aan de Week van Goed Sportbestuur in
Apeldoorn. Deze is als gevolg van de Corona-pandemie geannuleerd.

