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NHB-nieuwsbrief: overzicht evenementen & onderzoek Mulier
Maandag 6 april 2020
De afgelopen periode hebben jullie al meerdere extra nieuwsbrieven en updates van de
NHB ontvangen in het kader van de zich snel opvolgende ontwikkelingen rond het
coronavirus. In deze nieuwsbrief een zo compleet mogelijk overzicht van evenementen en
de gevolgen van de maatregelen. Dit document is openbaar en wordt ook op
www.handboogsport.nl en de Facebookpagina van de NHB geplaatst.

Onderwerpen
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
Overzicht evenementen
Toelichting op overzicht
Internationale evenementen
World Archery: geen wedstrijden tot 1 juli
IFAA: EBHC gaat niet door
Onderzoek situatie sportverenigingen door Mulier Instituut
Verzending prestatiespelden en oorkondes vertraagd
Bondsbureau gesloten van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april
Kabinet: sportaccommodaties gesloten tot en met dinsdag 28 april
Overige herhaalde adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus

Overzicht evenementen
De afgelopen periode zijn er vele evenementen niet doorgegaan als gevolg van de corona
pandemie. Hieronder vinden jullie het overzicht van wedstrijden met de oorspronkelijke datum
en eventuele nieuwe data.
Evenement

Oorspronkelijke datum

Nieuwe datum

BK Indoor teams

14 en 15 maart

Geen

Dubbele Arrowheadronde
Halsteren

21 en 22 maart

Geen

Indoor Barebow Purmerend

29 maart

Geen

Finale NHB Beker

5 april

Geen

Lowlands Shootout 2020
(alle stages en finale)

meerdere data

Geen
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Dubbele Arrowheadronde
Ysselsteyn

11 en 12 april

6 en 7 juni

RK 25m1pijl individueel

18 en 19 april

Geen

RK 25m1pijl teams

25 en 26 april

Geen

Veldronde Tienray

3 mei

5 juli

NK 25m1pijl aspiranten

16 mei

20 juni (Baarschot)

NK/BK 25m1pijl cad / jun

17 mei

20 juni (Baarschot)
(deelname wordt bepaald o.b.v.
de uitslagen van de
regiocompetities)

Jeugdfita Goirle

23 en 24 mei

Geen

NK Outdoor & Open NK
Outdoor Para Archery

6 en 7 juni

12 en 13 september

Jeugdfita Purmerend

7 juni

WA 1440 Ronde Purmerend

13 juni

NK/BK 25m1pijl Individueel

13 en 14 juni (deelname wordt
bepaald o.b.v. de uitslagen van
de regiocompetities)

Jeugdfita Berkel-Enschot

14 juni

Dubbele Arrowhead
Amersfoort

20 en 21 juni

NK 25m1pijl Recurve

21 juni

NK/BK 25m1pijl teams

27 en 28 juni (deelname wordt
bepaald o.b.v. de uitslagen van
de regiocompetities)

Lakota Trophy, Veldronde
Zoetermeer

28 juni

Jeugdfita Almere

28 juni

Geen

Geen

Toelichting op overzicht
● Voor de nu geplande wedstrijden in juni die nog niet zijn geannuleerd, geldt dat hier op
basis van de maatregelen van het kabinet die rond 21 april a.s. bekend zullen worden
gemaakt, besluiten zullen worden genomen.
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●

●

●
●

De Bondskampioenschappen 25m1pijl gaan vooralsnog door in juni. De
Rayonkampioenschappen zullen echter niet meer geschoten gaan gaan worden. Dit
betekent dat schutters en teams worden uitgenodigd op basis van de ranking in de
regiocompetities.
Omdat op 7 september de NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p voor het seizoen
2020/2021 al gaan starten, is er geen ruimte in de kalender om de competities nog
verder af te ronden. Ook al omdat we het outdoorseizoen - voor zover dat straks
mogelijk is - nog de ruimte willen geven.
Tot 1 juli kan geen enkele wedstrijd een A-status krijgen in verband met de besluiten van
World Archery.
Door het afgelasten van vele wedstrijden is de druk op de handboogkalender groot.
Immers, vele verenigingen willen hun wedstrijden later in het seizoen alsnog laten
plaatsvinden. Dit kan betekenen dat er meerdere A-statuswedstrijden op één dag
plaatsvinden, of dat er in regio’s meer wedstrijden op eenzelfde dag komen. Om zoveel
mogelijk te doen voor de sporter gaan we flexibeler om met het plannen van
wedstrijden. De centrale regie blijft echter bij het bondsbureau.

Internationale evenementen
World Archery: geen wedstrijden tot 1 juli
World Archery en World Archery Europe hebben alle internationale en Europese evenementen
tot in ieder geval 1 juli afgelast. World Archery heeft aangegeven dat bij doorgang van een
evenement dit minstens twee maanden voor het evenement reeds wordt aangegeven. Zo is het
nog onduidelijk of er in 2020 nog een Europees Kampioenschap Outdoor en wereldbekercircuit
wordt geschoten.
IFAA: EBHC gaat niet door
De EBHC 2020, gepland van 19 tot en met 27 juni, gaat niet door. De NHB had al enkele weken
aangedrongen om spoedige duidelijkheid voor deelnemers in verband met de kosten voor
deelname, reis en verblijf. IFAA heeft nu twee twee opties op tafel gelegd, te weten:
1. Uitstel tot 02/07/21 t/m 10/07/21, zodat het evenement een WBHC wordt.

1. Inschrijfgeld blijft geldig voor WBHC zonder extra kosten.
2. WBHC 2021 in Australië wordt verplaatst naar 2023.
2. Optie 2 is annulering zonder restitutie van inschrijfgeld.
De NHB heeft een nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor optie 1, omdat in dat geval het
inschrijfgeld nog waarde behoudt. In het tweede geval zijn deelnemers inschrijfgeld zeker kwijt.
Over de definitieve uitkomst worden deelnemers geïnformeerd door teamcaptain en
NHB-bestuurslid Jeroen Faro.
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Onderzoek situatie sportverenigingen door Mulier Instituut
Afgelopen vrijdag 3 april hebben alle secretarissen van verenigingen een mail met een link naar
een onderzoek van het Mulier Instituut ontvangen. Vriendelijk verzoek aan u allen om voor de
deadline van a.s. donderdag 9 april dit onderzoek in te vullen, zodat ook de situatie van de
handboogsport en haar verenigingen nadrukkelijk wordt meegenomen in de resultaten van het
onderzoek.
Als u bij de beantwoording van vragen merkt dat er zaken missen, schroom dan niet dat ons te
melden via i nfo@handboogsport.nl of te bellen met directeur Arnoud Strijbis.

Verzending prestatiespelden en oorkondes vertraagd
Als gevolg van de corona-maatregelen is het bondsbureau van de NHB tot en met ten minste 28
april gesloten. Prestatiespelden en oorkondes voor jubilea, kampioenen en (inter)nationale
recordhouders worden verstuurd nadat het bondsbureau haar deuren weer geopend heeft,
aangezien de materialen hiervoor op het bondsbureau liggen.
In de tussenliggende periode blijft het bondsbureau wél onveranderd telefonisch en per e-mail
bereikbaar.

Bondsbureau gesloten van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april
Vanwege Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het bondsbureau van 10 tot en met 13 april
telefonisch niet bereikbaar. Vanaf dinsdag 14 april staan de medewerkers van het bondsbureau
weer voor u klaar voor het beantwoorden van uw vragen en het geven van advies.

Kabinet: sportaccommodaties gesloten tot en met dinsdag 28 april
Het kabinet heeft vandaag duidelijk gemaakt dat alle sportaccommodaties in Nederland tot en
met dinsdag 28 april gesloten moeten blijven. De geldende maatregelen worden dus verlengd.
Zowel binnen als buiten mag op sportaccommodaties niet worden gesport. Daarnaast zijn alle
evenementen die vergunningsplichtig zijn verboden tot 1 juni. Er is dus nog geen enkele sprake
van versoepeling.
Het kabinet heeft aangegeven rond 21 april bekend te maken wat er na 28 april en 1 juni zal
gaan gebeuren. De NHB volgt de besluitvorming nauwgezet en zal verenigingen actief
informeren, zoals u inmiddels gewend bent.
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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.

