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Update Corona pandemie (extra nieuwsbrief) 
Maandag 23 maart 2020 

Sinds zondag 15 maart gelden er strikte kabinetsmaatregelen voor sportverenigingen en 
sportaccommodaties om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor deze 
maatregelen geldt dat deze tot en met maandag 6 april gelden. Voor die tijd zal duidelijk 
worden of de maatregelen langer van kracht blijven, dat er nadere maatregelen van 
kracht worden of anderszins. In deze update nemen we de belangrijkste zaken in relatie 
tot de handboogsport met u door, mede naar aanleiding van vragen die de afgelopen 
week bij ons zijn binnengekomen. Voor een overzicht van alle berichtgeving verwijs ik u 
naar www.handboogsport.nl. 

Bondsbureau blijft open 

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werken alle 
medewerkers van de NHB vanuit huis, ook de bondscoaches. Vanuit huis zijn de medewerkers 
telefonisch en per mail bereikbaar. De makkelijkste manier om informatie te stroomlijnen is via 
info@handboogsport.nl. Telefonisch blijven wij echter ook bereikbaar.  
Sportcomplex Papendal is volledig afgesloten. 

Laatste week José en Harm als medewerker van de NHB 

Deze week is ook de laatste week dat Harm van der Hoff en José Bruntink bij de NHB werken. Na 
respectievelijk 7 en 15 jaar verlaten zij de NHB voor nieuwe avonturen. Harm heeft op dinsdag 
24 maart zijn laatste werkdag, José op donderdag 26 maart. De werkzaamheden van beide 
collega’s worden zo goed als mogelijk overgenomen door de overgebleven medewerkers. Mocht 
u niet direct weten bij wie u terecht kunt, mail dan naar info@handboogsport.nl of bel het 
centrale telefoonnummer van de NHB. 
 
Wij zijn José en Harm buitengewoon erkentelijk voor hun grote inzet voor de NHB. Helaas kan 
het afscheid van hen niet op een normale manier plaatsvinden door de huidige beperkingen. De 
collega’s zullen echter zeker nog op een goede manier afscheid nemen. Het is niet niks als 
collega’s na zoveel jaren afscheid nemen. De sollicitatieprocedure voor hun opvolging loopt, 
maar wanneer we opvolgers kunnen presenteren is nog ongewis. Ook hier is de huidige situatie 
een beperkende factor. 
 

 

Sluiting sportclubs tot en met 6 april  

Er zijn de afgelopen week vragen binnengekomen ten aanzien van de door het kabinet 
opgelegde sluiting van sportaccommodaties. Het kabinet besloot vorige week onder meer dat: 
Sport- en fitnessclubs (...) sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. 
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Dit betekent dus dat alle sportclubs, waaronder handboogverenigingen, hun deuren voor alle 
activiteiten moeten sluiten tot en met 6 april. Dit geldt zowel voor binnenbanen als buitenbanen. 
Hier is geen enkele uitzondering op mogelijk, dus ook niet als je er voor zorgt dat mensen meer 
dan 1,5 meter van elkaar staan. Het mag niet. Voor de handhaving zijn de lokale overheden 
geïnstrueerd. Als een vereniging over die handhaving meer wil weten, neem dan vooral met de 
gemeente dan wel het sportbedrijf contact op. 
 
De afgelopen week is een aantal vragen meerdere keren gesteld. In deze update de antwoorden 
op de vragen, die NOC*NSF in samenspraak met andere partijen, heeft gegeven. 
 
Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om onderhoud te doen? 
Het uitgangspunt is dat alle sportinrichtingen gesloten zijn tot 6 april 2020. Ook indien dit niet 
specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen is dit het uitgangspunt, 
omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen. 
Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit 
de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. 
Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. 
Wij adviseren u om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg 
met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van uw gemeente vanwege bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke handhaving. Sportaanbieders (lees: ook handboogverenigingen of 
-ondernemers) adviseren we om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon dan 
wel het lokale sportbedrijf. Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk 
veld/baanonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de banen te voorkomen. 
Ook zaken betreffende voorraden die mogelijk bederfelijk kunnen zijn, vallen hieronder. 
 
Kunnen private handboog accommodaties wel open blijven? 
De maatregelen van zondag 15 maart houden in dat sportclubs c.q. sportaccommodaties 
(binnen en buiten) in ieder geval tot en met maandag 6 april hun deuren dienen te sluiten. Dit 
houdt ook in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen 
organiseren. Ook sportaccommodaties van private eigenaren, waaronder handboogbanen, 
moeten dus ook tot en met 6 april de deuren sluiten. 
 
Moeten verenigingen contributie blijven innen? 
NOC*NSF en de aangesloten sportbonden nemen het standpunt in dat we de kosten die we met 
z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in 
overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte 
is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als 
deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden 
bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is. Wel adviseren we je in overleg te gaan met 
de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van 
huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus. 
Dit antwoord komt uit de FAQ van NOC*NSF. Als NHB volgen we dit principe. Ondertussen 
hebben we onze financiële impactanalyse als NHB, net als andere sportbonden, onder de 
aandacht gebracht bij NOC*NSF. Deze crisis kost de handboogsport uiteindelijk tonnen. Daarom 
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is het voor nu ook vooral belangrijk dat we met elkaar nadenken en werken aan een antwoord 
op wat we doen na de sluiting van de verenigingen. Goede ideeën daarover zijn immer welkom.  
 
Meer vragen en antwoorden 
Meer antwoorden op vragen staan in de FAQ: veelgestelde vragen over coronavirus en sport - 
NOCNSF.  
 
Verzekeringen AON 
http://www.sportverzekeringen.nl 
De verzekeringspartner van de NHB is Aon Verzekeringen. Ook de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering voor de bij ons aangesloten verenigingen en hun leden van de 
NHB loopt via Aon. Aon heeft een informatiepagina voor vragen m.b.t. Coronavirus en 
verzekeringen: 
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/coronavirus/?utm_source=webpower&utm_medium=email&
utm_content=website&utm_campaign=Servicemail%20Corona 
 
Heeft u nog andere vragen of specifieke zaken rond de handboogsport? Laat het ons weten. 
 

 

Olympische Spelen 2020 

Zoals u ongetwijfeld in diverse media heeft kunnen lezen, wordt de discussie over het al dan niet 
doorgaan van de Olympische Spelen in Tokyo steeds heviger. Vandaag heeft NOC*NSF hier een 
standpunt over ingenomen richting het Internationaal Olympisch Comité.  
Zie hier die brief van NOC*NSF aan het IOC. 
Namens de NHB hebben voorzitter Lex Roolvink en algemeen directeur Arnoud Strijbis een brief 
verstuurd naar NOC*NSF om de situatie vanuit de handboogsport op een rij te zetten. Hierbij 
hebben we nadrukkelijk ook de input gebruikt van sporters en coaches.  
Zie hier de brief van de NHB aan NOC*NSF. 

Activiteiten 

In de vorige update hebben we een overzicht van activiteiten in de handboogsport, die zijn 
geannuleerd en/of uitgesteld als gevolg van de maatregelen om de verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Voor al deze activiteiten geldt dat wij de komende weken nader 
bekijken of en hoe evenementen opnieuw zijn te plannen, of dat we tot definitieve afgelasting 
overgaan. Hierbij speelt voor een deel van de activiteiten ook een rol hoe de internationale 
kalender eruit komt te zien. Hiervoor staat het bondsbureau in nauw contact met World Archery. 
 
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de Invictus Games, die begin mei zouden worden 
gehouden, zijn verplaatst naar 2021. 
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Oproep: wat doe jij nu handboogsport bij de vereniging tijdelijk niet mogelijk is? 

Het is voor iedereen buitengewoon vervelend dat we onze geliefde handboogsport niet kunnen 
beoefenen. Het is balen dat je niet met je handboogvrienden kunt optrekken. Wat doe jij in deze 
periode? Hoe zorg jij dat je een beetje in vorm blijft? Hoe zorg je dat je toch kunt schieten? 
 
We hebben al Facebook live gezien met Sjef van den Berg. 
Een herhaling van de mooiste wedstrijden op het kanaal van World Archery. 
Trainingstechnieken van World Archery Training Center. 
En nog veel meer... 
 
Laat het ons weten via info@handboogsport.nl.  

Idee van HBSV Brederode uit Haarlem 

Een leuk idee om de tijd door te komen met thuis 
oefenen omdat je niet kan schieten, omdat de clubs dicht 
zijn. Wanneer we weer open mogen leek HBSV Brederode 
een leuk idee om onze achterwand vol te hangen met 
deze blazoenen, daar een foto van te maken en die in de 
mail mee te sturen wanneer we weer open mogen. 
 
Anderen bij Brederode hadden meteen het idee om er 
een wedstrijd mee te maken. 1,5 meter ernaast is ook 
punten etc. Wellicht dat andere clubs het idee leuk 
vinden. Het voorwerk voor het maken van deze 
blazoenen hebben wij al gedaan.  
 
Tegen kostprijs 1 euro/blazoen en 15 euro verzendkosten 
kunnen ze bij HBSV Brederode eenmalig blazoenen 
bestellen. Het oorspronkelijke idee komt van Jiho 
(@dessinjiho), een grafisch ontwerper die bij Groland in 
Frankrijk schiet. 
 
Het idee is voor voorzitter Vicky Ronnen verder 
uitgewerkt in een Dutch target. Het oorspronkelijke 
ontwerp zou 90 cm hoog worden en dat geeft 
waarschijnlijk problemen bij sommige clubs op de 
achterwand binnen. 
 
Wil je meedoen?  
Neem dan contact op met bestuur@hbsvbrederode.nl 
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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: 

● Blijf zo veel mogelijk thuis 
● Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar 
● 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. 
● Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis. 
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Op verzoek van enkele actieve leden hebben we ook nog een visuele beschrijving van de 
symptonen van Covid-19 (het coronavirus) toegevoegd. Zie hieronder.

 

 


