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NHB-nieuwsbrief: 1 mei 2020 
Vrijdag 1 mei 2020 

Beste leden, 
 
Sinds woensdag 29 april jl. zijn er voor het eerst sinds weken weer mogelijkheden om de 
handboogsport in georganiseerd verband op te pakken. Voor kinderen en jeugd tot en met 18 
jaar. Dat is weer een stapje naar actieve leden, actieve verenigingen en actieve nieuwelingen in 
de handboogsport. Met die stap zijn wij blij. Het is weer een nieuw begin. Het is een signaal van 
de veerkracht die we als handboogsamenleving kunnen laten zien. 
 
Toen de corona pandemie in februari ons land bereikte, hadden we niet kunnen voorzien welke 
impact de pandemie op onze samenleving zou kunnen krijgen. Dat we niet kunnen en mogen 
sporten, is buitengewoon vervelend. Niet trainen op de verenigingen. Geen sociaal gebeuren op 
de accommodaties. Inkomsten die we mislopen. Wedstrijden die zijn geannuleerd. Met name 
voor veld- en 3D-schutters is het seizoen bijna helemaal verloren. En dat vinden wij enorm 
spijtig. Helaas hebben ook vele leden van ons in een nabije omgeving een overlijdensgeval 
moeten betreuren als gevolg van Covid-19. Ik wil hen op deze plaats nogmaals sterkte wensen 
met het verlies van hun naaste. 
 
De afgelopen weken heeft u via het bondsbureau vele nieuwsbrieven met informatie ontvangen. 
Informatie die het bondsbureau ontving om u mee te nemen in alle ontwikkelingen. Dat heeft 
veel inspanningen gekost van onze medewerkers. Petje af. Die informatie kwam bij de NHB via 
onze sportkoepel NOC*NSF, de Rijksoverheid of andere bronnen. Vaak is de NHB slechts de 
boodschapper van besluiten die op andere plekken worden genomen. Steeds proberen we de 
informatie zo te vertalen naar praktische handvatten voor jullie, handboogverenigingen en 
individuele sporters. De boodschap dat er niet geschoten mag worden op 
handboogaccommodaties is een vervelende. Niemand wil die graag vertellen en toch moet het in 
deze tijd. Ondertussen verandert onze boodschap iets. De boodschap gaat van ‘niet mag’ naar ‘er 
mag weer iets’, van zorg naar hoop en van inzet om de nood te stelpen naar inzet om weer 
dingen mogelijk te maken. Dat is ook waar het bondsbestuur de strategie weer richt op de 
toekomst, in de wetenschap en het vertrouwen dat de medewerkers de dagelijkse gang van 
zaken goed in de vingers hebben. 
 
Ik zou u willen aangeven: houd u aan de protocollen en spelregels zoals die gelden voor de 
handboogsport. Alleen dan kunnen we stappen blijven zetten om de handboogsport gezond, 
veilig en verantwoord weer mogelijk te maken. Blijf gezond.  
 
Lex Roolvink, 
Voorzitter NHB 

 
 
Deze nieuwsbrief is openbaar en wordt ook op www.handboogsport.nl en de 
Facebookpagina van de NHB geplaatst. 

 

http://www.handboogsport.nl/
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Onderwerpen 

In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen: 

 
Er mag weer geschoten worden (door kinderen en jeugd t/m 18 jaar) 

Contact 
Goede voorbeelden 
Veelgestelde vragen 
Evenementen 
Denktank verantwoorde handboogsport 
Factsheet maatregelen Corona 

Bondsbureau gesloten van 2 t/m 5 mei 
Opgave gemiddelde speldjes 2020 
Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen: 850 euro subsidie haalbaar 
Club van het jaar verkiezing I Verplaatst naar september (bericht NOC*NSF) 
Preventiebeleid, grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid (bericht NOC*NSF) 

 
 

Er mag weer geschoten worden (door kinderen en jeugd t/m 18 jaar) 

 
Sinds afgelopen woensdag 29 april zijn er weer handboogverenigingen actief om trainingen aan 
te bieden aan kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. Een belangrijke stap, omdat dit weer tot 
activiteit leidt bij verenigingen. Leidend hiervoor zijn het Sportprotocol NOC*NSF en de specifiek 
voor de handboogsport uitgewerkte spelregels. Dit alles is te vinden op onze website: 
www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten. Op deze webpagina vindt u naast het protocol en 
de spelregels ook communicatiematerialen, zoals banners en posters. De vijf belangrijkste 
spelregels zijn verzameld in een infographic. Deze is hier te downloaden. 
 
Contact 
Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via 
verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl. 
 
Deel goede voorbeelden 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom is het belangrijk dat we binnen de NHB elkaar 
stimuleren met goede voorbeelden. Stuur ze naar ons!  Voorbeelden zijn: 

● Goede aanpakken van verenigingen om jongeren tot en met 18 jaar weer te laten 
schieten, bij voorkeur met foto’s 

● Succesvolle aanvragen van noodsubsidies van de overheden 
● Goede thuistraintips 
● Leuke activiteiten in deze coronatijd 

 

http://www.nocnsf.nl/sportprotocol
http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten
https://drive.google.com/open?id=1Kt62DOgVcOburRT4ObLMheuDVFxqjWWd
https://drive.google.com/file/d/1Ja24r0DBOmQGAhaH9yK_X5-zMjnlJBOZ/view?usp=sharing
mailto:verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl
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Goede voorbeelden delen wij op www.handboogsport.nl en de Facebookpagina van de NHB: 
https://www.facebook.com/handboogsport/  
 

 
 
Veelgestelde vragen 
De afgelopen weken hebben wij vele vragen gekregen van verenigingen en leden. Deze proberen 
wij steeds zo goed als mogelijk te beantwoorden. Dat doen wij zelf, laten we over aan de 
Supportdesk van NOC*NSF of we schakelen andere partijen in. Schroom vooral niet om uw 
vragen te stellen. Dat kan telefonisch, maar de voorkeur heeft uw vraag per e-mail te stellen aan: 
verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl  
 
Voor de volledigheid verwijzen we ook nog een keer naar de vragen en antwoorden van 
NOC*NSF: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport. Op deze pagina is ook de eerder gedeelde 
checklist voor verenigingen te vinden. 
 
Trainingsplanner voor de vereniging 
Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren en handhaven van de maatregelen van het 
Sportprotocol is het beheersen van de bezoekersstroom. Buitenaccommodaties zijn misschien 
beperkt, terwijl de jeugd weer staat te springen om te komen trainen. De vraag is wellicht groter 
dan het aanbod. 
 
Veel verenigingen hebben hier al een oplossing voor gevonden, dat is mooi om te zien. Voor 
verenigingen die nog zoekende zijn, wil de NHB graag wat ondersteuning bieden. Daarom is via 
deze handleiding de gratis tool Datumprikker uitgewerkt. Hierin wordt een voorbeeld uitgewerkt 
voor het inplannen van alle trainingen binnen de periode van een week. 

 

http://www.handboogsport.nl/
https://www.facebook.com/handboogsport/
mailto:info@handboogsport.nl
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://docs.google.com/document/d/1yd7eh7xLc654-66SeLNoxlpHQyYfe7_TUA1oSUF8T5k/edit?usp=sharing
http://www.datumprikker.nl/
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Evenementen 
In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid ingegaan op de vele evenementen in de handboogsport. 
Hieraan kan worden toegevoegd dat de geplande Jeugdfitawedstrijd in Almere (28 juni) ook geen 
doorgang zal vinden en dat dit jaar geen JeugdFITA-klassement opgemaakt wordt. Ook het 
klassement om de Run Archery Cup zal dit jaar niet worden opgemaakt. Er zullen wel -waar 
mogelijk- ‘losse’ wedstrijden worden georganiseerd.  
 
World Archery 
Op 30 april heeft World Archery bekend gemaakt dat er tot 1 september geen internationale 
handboogevenementen onder de vlag van World Archery plaatsvinden. Zo is ook het EK Jeugd 
geschrapt van de agenda. Vanaf 1 juli kunnen er voor normale wedstrijden wel weer A-statussen 
worden aangevraagd. 

 
Denktank verantwoorde handboogsport 
Er zijn nieuwe maatregelen, er zijn nu mogelijkheden om verstandig en veilig de handboogsport 
weer op te starten. Daarvoor zijn wij al enige tijd aan de slag en ontvangen we vanuit het land 
steeds meer ideeën van enthousiaste leden die mee willen denken. Nog meer ideeën blijven 
natuurlijk altijd welkom. 
 
Heb je ideeën, opmerkingen en/of vragen, en wil je die met ons delen?  
Mail dan naar verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl  
 
Factsheet maatregelen Corona 
De Rijksoverheid heeft een hele factsheet gemaakt: Factsheet maatregelen Corona Rijksoverheid 
 

 

Bondsbureau gesloten van 2 t/m 5 mei 

Het bondsbureau is van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 mei gesloten. Neem in dringende 
gevallen contact op met bondsdirecteur Arnoud Strijbis. 
 

 
 
Opgave gemiddelde speldjes 
 
Onlangs is naar alle verenigingen de informatie en het opgave formulier voor het bestellen van 
de gemiddelde speldjes voor dit jaar weer verstuurd. We zien uw bestelling graag voor 1 
augustus tegemoet.   opgave formulier Gemiddelde Spelden 2020 
 

 

mailto:verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl
https://drive.google.com/open?id=17sYFsChOOIGc861heNQP-_9gfIiz70BI
https://docs.google.com/document/d/1fNeR79OszGxiYIalZG2-GVUFBEtEm8IJhlT0GgEUwG8/edit
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Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen: 850 euro subsidie haalbaar 

NOC*NSF heeft sinds enkele jaren het stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen. Met dit 
budget hebben meerdere handboogverenigingen afgelopen jaren specifieke materialen kunnen 
aanschaffen om hun vereniging voor bepaalde doelgroepen te versterken. Hoe dit werkt en voor 
wie het budget precies is bedoeld, vindt u hier: Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en 
Bewegen. 
 
Per aanvraag kan er maximaal 850 euro worden gevraagd. Dit geld is beschikbaar voor sport- en 
beweegaanbieders om mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische 
achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten 
en bewegen, een aanbod te bieden. Er is ruimte voor maximaal 145 sport- en 
beweegaanbieders. Het aantal aanvragen is inmiddels al boven de 100, dus als uw vereniging 
aanspraak wil maken op dit budget, grijp dan snel je kans! 
 
NOC*NSF heeft aangegeven dat verreweg de meeste aanvragen gericht zijn op mensen met een 
beperking en ouderen. Daarom kan voor die groepen geen aanvraag meer worden gedaan. Wel 
kunnen aanvragen worden gedaan voor andere kwetsbare groepen. NOC*NSF geeft als 
voorbeeld: kwetsbare mensen, LHBTI+, en mensen met een laag inkomen. Binnen de 
handboogsport kunnen we ook denken aan mensen die juist nu in de coronacrisis in stressvolle 
situatie zitten door hun werk of privésituatie. Of aan jongeren die moeilijk kunnen leren. Uw 
eigen lokale situatie kan hierin leidend zijn voor de aanvraag. 

 

Club van het jaar verkiezing I Verplaatst naar september (bericht NOC*NSF) 

In verband met de corona crisis wordt de verkiezing van Club van het Jaar over de zomer getild. 
Zowel bonden als clubs hebben nu belangrijke zaken aan het hoofd dan het meedoen aan de 
verkiezing. Van afstel komt geen uitstel: in september wordt gestart met de verkiezing Club van 
het Jaar. De exacte startdatum moet nog bepaald worden. Zodra meer bekend is, brengen we je 
hiervan op de hoogte.  
  
In de tussentijd vragen we clubs om hun maatschappelijke initiatieven tijdens de coronacrisis 
met ons te delen, zodat we hiermee andere clubs kunnen inspireren. Dit sluit aan op de verhalen 
die NOC*NSF op dit moment al ophaalt bij de clubs en via social media deelt. Mocht je zelf mooie 
voorbeelden weten, dan horen we die graag.  
 

 

Preventiebeleid, grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid (bericht NOC*NSF) 

De afgelopen jaren is er veel tijd besteed aan de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Nu de 
handboogsport voor kinderen en jeugd weer langzaam opstart, is het ook goed dit onderwerp 
weer onder de aandacht te brengen van verenigingen. Een aantal tips: 

 

https://voorclubs.sport.nl/ledenwerving-behoud/ledenwerving
https://voorclubs.sport.nl/ledenwerving-behoud/ledenwerving
https://nocnsf.nl/nieuws?subtheme=Sportwereld%20tegen%20corona
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● Kijk eens naar het eenvoudige 5-stappenplan van het Centrum Veilige Sport (CVSN) van 

NOC*NSF. Dit plan kan helpen bij het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag.  
● Maak gebruik van de gratis experts van het CVSN. Zij kunnen helpen met het formuleren 

en communiceren van hun preventiebeleid. De experts kunnen ook ondersteuning 
bieden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers. 
Ook deze verklaring is een belangrijke preventieve stap. De experts zijn te bereiken via 
vog@nocnsf.nl.  

● Lees meer over onderwerpen omtrent veiligheid op de website van het CVSN.  

 

https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/aanvragen-verklaring-omtrent-gedrag-vog
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen

