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NHB-nieuwsbrief: ‘Er mag weer geschoten worden’ +
Wedstrijdinfo’
Vrijdag 24 april 2020
Vanuit het Bondsbureau aan huis houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het
coronavirus. Dit document gaat alleen in op de evenementen en activiteiten die de komende
periode gepland kunnen worden. Hierbij hebben wij een zo overzichtelijk mogelijk geheel
gemaakt, inclusief de verschillende fasen.
Dit document is openbaar en wordt ook op www.handboogsport.nl en de Facebookpagina
van de NHB geplaatst.

Onderwerpen
In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen:

Er mag weer geschoten worden (door kinderen en jeugd t/m 18 jaar)
Spelregels handboogsport
Communicatiemateriaal
Contact
Activiteiten handboogsport de komende periode
Uitgangspunten
Uitwerking feiten en uitgangspunten in fasen
Tot en met 20 mei
Tot en met 13 juni
Tot en met 1 juli
Tot en met 31 augustus
Evenementen en wedstrijden
Wedstrijdseries / klassementen
Overzicht wedstrijden
Informatie- en communicatiepakket voor verenigingen
Denktank verantwoorde handboogsport
Factsheet maatregelen Corona

Er mag weer geschoten worden (door kinderen en jeugd t/m 18
jaar)
De Nederlandse sportwereld kan stap voor stap weer aan de slag. De NHB zorgt voor een
gefaseerde opstart voor het veilig beoefenen en beleven van de handboogsport. Hierbij staat de
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veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker
voorop. NOC*NSF heeft met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid een algemeen protocol
‘Verantwoord Sporten’ opgesteld. Dit document is te vinden op S
 portprotocol NOC*NSF.

Spelregels handboogsport
De NHB heeft eigen doorvertaling gemaakt in s pelregels voor de handboogsport, zodat we samen
op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Waar nodig worden het
algemene protocol en de spelregels van de NHB de komende periode n.a.v. nieuwe maatregelen
van het RIVM verder aangevuld en geactualiseerd. Op de h
 omepage van de NHB hebben we een
aparte knop V
 erantwoord Sporten gemaakt.
De vijf belangrijkste spelregels zijn verzameld in een infographic. D
 eze is hier te downloaden.

Communicatiemateriaal
Voor alle verenigingen en aanbieders van de handboogsport heeft de NHB een
communicatiepakket ontwikkeld. In dit pakket zitten onder meer banners voor websites en sociale
media. Ook is dit uit te printen en op te hangen op de locaties. Dit pakket is voor iedereen gratis te
downloaden via d
 eze link.

Contact
Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via
verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.

