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Update Corona pandemie (extra nieuwsbrief) 
Dinsdag 24 maart 2020 

Op maandagavond 23 maart maakte de regering nadere maatregelen bekend om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, namelijk: “Alle bijeenkomsten worden 
verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.” In deze 
nieuwsbrief geven wij aan wat hiervan de gevolgen zijn. 

Uitleg NOC*NSF 

NOC*NSF heeft hier het volgende over aangegeven: “Voor de sport betekent dit dat onze 
accommodaties tot en met 6 april zeker dicht blijven en we tot 1 juni geen congressen, 
(bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen organiseren. We zijn met VWS in 
overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte.” 

Wat betekent dit tot 1 juni? 

Voor de handboogsport betekent dit dat het volgende tot 1 juni: 
- Geen wedstrijden en evenementen. Alle geplande handboogevenementen tot 1 juni gaan 

niet door. Voor het gehele overzicht verwijzen wij naar handboogkalender.nl 
- Geen opleidingen (Workshop scoreverwerking, HBT 2, HBT 3 en HBT4 worden langer 

stilgelegd). 
- Geen ledenvergaderingen, groepsbijeenkomsten e.d. 

Het bondsbureau werkt in overleg met de betrokken organisatoren van wedstrijden aan een 
hernieuwde handboogkalender voor 2020. Niet alle wedstrijden kunnen worden ingehaald. Wel 
willen wij met elkaar een zo mooi mogelijke kalender aanbieden op het moment dat het weer 
mogelijk is de boog en de pijlen op te pakken. 
Ook bezien we of de evenementen die kort na 1 juni gepland zijn doorgang kunnen vinden. 

Wat betekent dit voor handboogaccommodaties? 

NOC*NSF geeft aan: “Wat is gebleven is het verbod om de sportaccommodaties t/m 6 april open 
te stellen. Die datum is vooralsnog niet veranderd. (...) Voor de sport betekent dit dat onze 
accommodaties tot en met 6 april zeker dicht blijven. “ 
NOC*NSF is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over wat een en 
ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte. De NHB heeft ook 
gevraagd te kijken naar sport die ook vooral individueel gaan kunnen worden. Hoe een en ander 
er voor ons allen na 6 april uit komt te zien is nu nog niet te voorspellen. Zodra we daar meer 
over weten zullen we dat uiteraard direct met jullie delen. 
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Binnengekomen vraag: wat betekent dit voor de ledenvergaderingen en 
verantwoordingen van verenigingen? 

Veel verenigingen hebben in de statuten een verplichting om voor 1 juli het voorgaande jaar te 
verantwoorden en een ledenvergadering te organiseren. Dit komt door de huidige maatregelen 
onder druk te staan. De bondsdirecteur heeft ook dit thema onder de aandacht gebracht van 
NOC*NSF. Hier zal op korte termijn ook een advies over komen, dat door verenigingen kan 
worden gehanteerd. 
 
Voor een overzicht van alle berichtgeving verwijzen we 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. Dit betekent ook dat wij per fysieke post niet 
bereikbaar zijn. Mocht u iets naar ons willen sturen, stuur dat dan zo veel als mogelijk digitaal. 
 

 

Olympische Spelen en Paralympische Spelen 2021 

Vandaag werd tevens bekend dat de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen worden 
verplaatst van 2020 naar 2021. Zie hiervoor de diverse berichten in de media. 
 

 

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.  
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Vragen en antwoorden (herhaling update 23 maart) 

 
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 
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.  
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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. 

 

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.

 

 


