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NHB-nieuwsbrief: versoepelingen coronamaatregelen per 1 juni en 
1 juli  
Vrijdag 29 mei 2020 

Het kabinet heeft op woensdag 27 mei meerdere versoepelingen bekend gemaakt om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gisteren, donderdag 28 mei, is er meer 
duidelijkheid ontstaan hierover. De versoepelingen gaan in per 1 juni en 1 juli. In deze 
nieuwsbrief krijgt u de toelichting die daarbij hoort voor zover we die op dit moment 
kunnen geven. Deze nieuwsbrief 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: 

NHB-nieuwsbrief: versoepelingen coronamaatregelen per 1 juni en 1 juli 
Onderwerpen 
Vanaf 1 juni: tot en met 18 jaar geen anderhalve meter afstand meer nodig 
Vanaf 1 juli: binnen handboogsport mag weer 
Vanaf 1 september: competities, wedstrijden en evenementen 
Advies: Spoel leidingen met regelmaat door 
Goed voorbeeld: helpende verenigingen in de buurt 
Resultaten enquête NHB 
Protocol 

Gebruik je verstand: blijf thuis met klachten 
Stem af met de gemeente 
Contact 

Praat mee over het beleid van de NHB! 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Toolkit voor verenigingen 

 
 

Vanaf 1 juni: tot en met 18 jaar geen anderhalve meter afstand meer nodig 

Vanaf 1 juni hoeven kinderen en jeugd tot en met 18 jaar geen anderhalve meter afstand van 
elkaar meer te houden. Voor iedereen van 19 jaar en ouder geldt de anderhalvemetereis nog 
wel. Dit betekent dat kinderen en jeugd tot en met 18 jaar buiten mogen sporten en dichter bij 
elkaar kunnen staan. Alleen buiten, omdat binnensportaccommodaties nog gesloten moeten 
blijven. 
 
Daarnaast mogen vanaf 1 juni 12u00 zelfstandige restaurants op sportaccommodaties weer 
geopend worden voor de restaurantfunctie (dus niet sporten). Dit is echter een situatie die voor 
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vrijwel geen enkele handboogaccommodatie opgaat. Mocht dit bij jullie vereniging wel het geval 
zijn, ga dan tijdig in overleg met de exploitant en/of de gemeente. 
 
Voorlopig mogen binnenaccommodaties dus ook niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
ledenvergaderingen, opleidingen of andere samenkomsten. 

Vanaf 1 juli: binnen handboogsport mag weer 

Goed nieuws voor de vele handboogverenigingen die geen buitenaccommodatie hebben: vanaf 
1 juli mogen binnensportaccommodaties weer worden gebruikt voor de handboogsport. 
Belangrijk is hierbij wel dat de maatregel van anderhalve meter afstand nog steeds van kracht zal 
zijn. NOC*NSF werkt inmiddels samen met sportbonden en gemeenten aan een nieuw 
sportprotocol; de NHB zorgt voor een handboogsportspecifieke invulling. Deze zal naar 
verwachting over ongeveer twee weken gereed zijn. 
 
Vanaf 1 juli mogen ook de sportkantines dan weer geopend worden, dus ook de bar in 
handboogaccommodaties.  
 
Let op: deze versoepelingen zijn onder voorbehoud van het verloop van het aantal virusinfecties 
in Nederland. Eind juni valt er een definitief besluit van de Rijksoverheid. Tot dat moment 
kunnen we wel voorbereidingen treffen om weer zo goed als mogelijk open te gaan vanaf het 
moment dat het mag. 

Vanaf 1 september: competities, wedstrijden en evenementen 

Vooralsnog blijft de lijn dat er vanaf 1 september weer wedstrijden, competities, evenementen 
en kampioenschappen kunnen worden georganiseerd. De voorwaarden daarvoor zijn op dit 
moment nog onduidelijk. Wellicht mag er onder strikte voorwaarden voor 1 september 
geëxperimenteerd worden met evenementen. Hiervoor is de bondsdirecteur in nauw overleg 
met NOC*NSF. 

 

Advies: Spoel leidingen met regelmaat door 

Onze kantines en binnenfaciliteiten zijn inmiddels al langere tijd gesloten. Als we rond 1 juli weer 
binnen mogen sporten, is het bijna vier maanden geleden dat we binnen hebben kunnen 
sporten. Voor het openstellen van dergelijke locaties is het belangrijk de waterleidingen en 
eventuele andere leidingen goed door te spoelen. Het stilstaand water in de leidingen kan na 
zo'n lange tijd oorzaak zijn van legionella. Wacht hier niet te lang mee en ga ook tussendoor 
regelmatig naar de accommodatie om leidingen door te spoelen. Kijk dan ook naar de voorraad 
van drank en etenswaren.  
Als de accommodatie niet van uzelf is, maar van een andere partij zoals de gemeente of een 
private eigenaar, neem dan actief contact op. 
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Meer informatie en advies is hier te vinden op deze website van het Drinkwaterplatform. 
Dank voor de tip Sint Sebastiaan, Wassenaar! 

 

Goed voorbeeld: helpende verenigingen in de buurt 

Er zijn verenigingen zonder buitenaccommodatie, waarvan de leden graag willen schieten. 
Gelukkig zijn er helpende verenigingen in de buurt. Zo hoorden wij dat De Meierijers uit 
Berkel-Enschot, OBK uit Hapert en Archery Service Center uit Horst hun buitenveld hebben 
opgesteld voor verenigingen uit de omgeving.  
 
Misschien zijn er nog meer verenigingen die dit hebben gedaan? Zo ja, laat het ons weten en wij 
delen de goede initiatieven. 
 

 

Begeleiding sporters met een beperking: anderhalve meter afstand hoeft niet 

In het sportprotocol per 1 juni staat het volgende: 
“Houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact) 
tenzij noodzakelijk zoals bij een gehandicapte” 
Dit betekent dat bijvoorbeeld blinde handboogsporters weer op een verantwoorde en veilige 
wijze begeleid kunnen worden. Denk hierbij echter nadrukkelijk aan de hygiënische richtlijnen en 
de beschermende maatregelen die nodig zijn om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. 
 

 

Vragen? Blijf ze stellen! 

Als er vragen zijn, blijf ze stellen aan het bondsbureau. Wij proberen zo goed als mogelijk direct 
vragen te beantwoorden of te verwijzen naar de juiste plekken waar de antwoorden te vinden 
zijn. Ook nemen wij antwoorden mee in de nieuwsbrieven, indien dat noodzakelijk is. Wij blijven 
telefonisch en per e-mail bereikbaar via info@handboogsport.nl.  
 
Zo staan er ook vele antwoorden op vragen in de lijst van vragen en antwoorden van NOC*NSF 
te vinden via het coronadossier op de website NOC*NSF. 
 

 

Resultaten enquête NHB 

Maar liefst 106 verenigingen hebben de NHB-corona enquête ingevuld. Wij analyseren op dit 
moment de resultaten en zullen komende week de resultaten presenteren. Hetgeen is ingevuld, 
leidt in ieder geval tot informatie waar we iets mee kunnen in de dienstverlening naar 
verenigingen en waar we richting NOC*NSF en andere partijen acties kunnen ondernemen. Ook 
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zullen we aangeven wat we met de resultaten gaan doen. Op korte en langere termijn. 
 
Eerder hebben in april 68 handboogverenigingen de sportbrede enquête van het Mulier Instituut 
ingevuld. Van het Mulier Instituut hebben we daar inmiddels ook de resultaten van ontvangen. 
Dit is echter een bewerkelijk overzicht om direct conclusies voor de handboogsport kunnen 
trekken. Hier gaan we echter ook verder mee aan de slag. In het belang van de 
handboogsporter, de handboogverenigingen en de handboogsport. 
 
Houd uw mailbox, de website en de sociale mediakanalen van de NHB in de gaten! 
 

 

Protocol 

Om dit op een goede manier uit te voeren heeft NOC*NSF een algemeen sportprotocol 
verantwoord sporten opgesteld. Naar aanleiding van de versoepelingen per 1 juni is dit 
Sportprotocol Verantwoord Sporten NOC*NSF weer aangevuld en aangepast. Het protocol is 
leidend voor zowel sportbonden, verenigingen en sportaanbieders als veiligheidsregio’s en 
gemeenten.  
 
Voor de handboogsport hebben wij handboogsport specifieke spelregels opgesteld. Deze zijn 
ook aangepast naar aanleiding van de maatregelen en stappen die deze week bekend zijn 
geworden. Alle informatie is te vinden via onze website, via de link: 
www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten. Dit weekend worden ook de handboogspecifieke 
spelregels aangepast voor wat betreft de voor ons belangrijkste wijziging: kinderen tot en met 18 
jaar hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden. 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. 
 
Hieronder geven wij een aantal aanbevelingen voor de uitvoering van het protocol en de 
handboogspelregels. 
 
Gebruik je verstand: blijf thuis met klachten 
De versoepeling van de maatregelen gaat samen met een belangrijk gegeven: blijf verstandig. 
Individueel en als collectief. Houd rekening met elkaar en blijf thuis als je gezondheidsklachten 
hebt. Discipline is nodig en dat kunnen wij met elkaar als handboogsport laten zien. Met klachten 
ben je dus niet welkom bij de vereniging. Heeft iemand bij jou thuis benauwdheidsklachten ben 
je ook niet welkom. Specifieke elementen hiertoe staan in het protocol. 
 
Stem af met de gemeente 
De gemeenten hebben een belangrijke taak in het faciliteren en organiseren van het 
heropstarten van sport bij de verenigingen. Officieel moet er toestemming zijn van de gemeente 
om iedereen weer buiten  te laten sporten onder voorwaarden van 1,5 meter afstand. 
Als er een probleem is met de gemeente laat het dan weten aan 
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arnoudstrijbis@handboogsport.nl. Hij heeft korte lijnen met NOC*NSF en de VSG (Vereniging 
Sport & Gemeenten) met betrekking tot medewerking van gemeenten. 
  
Contact 
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 of info@handboogsport.nl.  
 

 
 

Praat mee over het beleid van de NHB! 

In deze periode gaat het werk voor het Meerjarenbeleidsplan door. Anders dan vooraf gepland, 
maar niet met minder ambitie om te komen tot een plan dat de sporter centraal stelt. Na de 
eerste succesvolle avond op 27 mei zit de volgende avond op 3 juni vol. Op woensdag 10 juni om 
20u00 zijn er nog plekken beschikbaar voor NHB-leden die actief willen meedenken en 
meepraten over de toekomst van de handboogsport en de rol van de NHB daarin. 
 
Wil je meepraten, geef je dan op via arnoudstrijbis@handboogsport.nl. 
 
Kun je niet op 10 juni, maar wil je wel input leveren, neem dan contact op met bondsdirecteur 
Arnoud Strijbis. 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur Toolkit voor verenigingen  

Vorige week is de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur gelanceerd. In de NHB nieuwsbrief van 20 mei jl. hebben we deze campagne gedeeld.   
Daar kondigden we al de Toolkit voor clubs en verenigingen aan. Deze toolkit bevat diverse 
communicatiemiddelen om aan (ouders van) leden kenbaar te maken dat het jeugdfonds Sport 
& Cultuur kan helpen als het betalen van de contributie een probleem is. Zo bevat de toolkit 
onder andere teksten voor de website en nieuwsbrief, poster en flyer.   
De toolkit is voor alle handboogverenigingen te downloaden via deze link..  
Laat kinderen niet aan de zijlijn staan, meedoen is belangrijk! 
 

 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/sportclub

