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Nieuwsbrief verenigingen 
Editie april 2018 
 
Woord vooraf 
 
Beste actievelingen in de handboogsport, ;  
 
Als je veel tijd investeert om een dag te organiseren voor verenigingen en er blijkt te weinig 
animo te zijn, is dat niet leuk. Niet leuk, omdat je mensen die hun medewerking hadden 
toegezegd moet afzeggen. Niet leuk, omdat de geïnvesteerde tijd voor niets lijkt te zijn geweest. 
Niet leuk, omdat er dan vragen overblijven. Waarom was te weinig animo voor de Dag van de 
Handboogbestuurder? Ligt het aan de kosten? Ligt het aan het programma? Sloten de thema’s 
niet voldoende aan bij wat verenigingen willen/vragen? Was de datum niet goed gepland? Willen 
verenigingen het WK 2019 en de EFAC 2019 niet verzilveren? Etcetera. We hebben al wat reacties 
binnen gekregen, waarbij de een het juist heel jammer vindt dat het niet door is gegaan en de 
ander aangeeft waarom hij/zij niet kwam. Dat is hele waardevolle informatie. 
 
Daarom zijn we gaan omdenken. Wij zien het niet doorgaan van deze bestuurdersdag als een 
kans om bij verenigingen nog meer te ervaren en te voelen wat er speelt en wat er leeft. Daarom 
werken we aan een enquête voor alle bij de NHB aangesloten handboogverenigingen. Een 
enquête om te verenigen wat er leeft, om te verenigen wat er speelt en om elkaar te verenigen. 
Om te komen tot samenwerking om juist het plezier te schenken aan de schutters op welk niveau 
en in welke discipline dan ook. Deze zit nog niet bij de nieuwsbrief, maar kunt u wel binnenkort in 
uw vereniging mailbox verwachten. Als u de tijd neemt om de enquête in te vullen, kunnen wij 
vervolgens een gericht en goed aanbod doen aan verenigingen en leden. 
 
Ondertussen gaan wij door met alles om de sport aantrekkelijk te houden en interessanter te 
maken voor wie dat wil. Zo voer ik gesprekken over de 3D-discipline, zijn we bezig met een 
enthousiaste club mensen om het menu van opleidingen tot trainer (maar ook scheidsrechter, 
wedstrijdleider en bestuurder) te versterken en te verbeteren, zetten we grote stappen om het 
WK 2019 en de EFAC 2019 tot een succes te maken, helpen we verenigingen met het vraagstuk 
rond de nieuwe privacywetgeving en meer. 
Waarom? Om te zorgen dat mensen met plezier actief zijn met pijl en boog. 
 
Deze nieuwsbrief wordt - net als de vorige nieuwsbrieven - ook op onze website gepubliceerd 
onder het kopje ‘Over NHB’. U kunt deze nieuwsbrief dus ook doorsturen naar wie u wilt. 
 
Reageren mag altijd. 
 
Sportieve groet, 
 
Arnoud Strijbis, Algemeen Directeur NHB: arnoudstrijbis@handboogsport.nl  
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Toelichting gebruik Google documents. 
 
Dit document kan bekeken worden zonder noodzaak tot inloggen in Google.  Bij interesse voor het opslaan van het 
document voor eigen archief kan het document in diverse formats worden opgeslagen (ook dit kan zonder Google 
account) Zie de visuele instructie hieronder. 

 

 
Instructie downloaden Google document 

   

Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD  Arnhem 
+31 (0)26 48 34 700 
www.handboogsport.nl 2 



Update 

6 april 2018 

Inhoud 

Is jouw club al klaar voor de nieuwe privacywetgeving? 4 

Aankondiging: De handboogverenigingen enquête komt er aan 5 

Projectgroep nieuwe statuten 6 

Postadres Bondsbureau gewijzigd 6 

De WOZ-waarde van uw accommodatie 6 

Opleidingen: nieuwe strategie in ontwikkeling 7 

Opleidingen in 2018 7 

Nieuwe wedstrijdkalender online 8 

Doe mee aan de verkiezing Vereniging van het Jaar! 9 

Jongeren in uw bestuur 10 

Inschrijving NK 25m1p Aspiranten 2018 geopend 10 

Vacatures binnen de handboogsport 11 

2019: WK Outdoor, WK para en EFAC 13 

WK-Doelpakken (incl bok) van Eleven te koop 13 

Onderzoek naar doping in de breedtesport 14 

Hoorzitting Misbruik in de sport 14 

Reglementswijziging World Archery: individuele shoot-off doelschieten 15 

 
 
 

   

Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD  Arnhem 
+31 (0)26 48 34 700 
www.handboogsport.nl 3 



Update 

6 april 2018 

 
 

Is jouw club al klaar voor de nieuwe privacywetgeving? 

 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend 
onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 
 
Voor alle sportverenigingen, groot of klein, betekent dit dat er een aantal stappen ondernomen 
moet worden voor het vastleggen van de verwerking van de persoonsgegevens van de leden. 
De NHB is achter de schermen bezig met het opstellen van een kort en praktisch 
informatiepakket over welke stappen een vereniging kan ondernemen om zo goed mogelijk 
voorbereid te zijn op de AVG. We weten dat er een heleboel verenigingen al aan de slag zijn met 
privacy. 
 
Het hoofdthema voor AVG is vastlegging. Vastlegging van het proces van gegevensverwerking, 
vastlegging van toegang tot persoonsgegevens en vastlegging van overeenkomsten met partijen 
die mogelijk ook toegang hebben tot de gegevens.  
 
Met het faciliteren van ons relatiebeheersysteem “Onze Relaties” als portaal voor de 
gegevensverwerking heeft de NHB het belangrijkste proces met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens in handen. De NHB zal richting de verenigingen een aantal documenten 
verzorgen die noodzakelijk zijn voor de vastlegging binnen de vereniging: 

1. Verwerkersovereenkomst persoonsgegevens NHB naar Vereniging 
2. Privacyverklaring van de NHB mbt lidmaatschapsgegevens 
3. Model verwerkersovereenkomst voor verenigingen naar externe partijen (bijvoorbeeld 

website hosting) 
4. Model privacyverklaring voor verenigingen 
5. Richtlijnen fotografie 

We streven ernaar om eind april de benodigde overeenkomsten toe te sturen naar de 
secretarissen. Ook zullen we deze informatie op de website plaatsen. 
 
Er zijn ook vragen bij ons binnengekomen. Een eerste reeks vragen en antwoorden: 

1. Mogen uitslagen van wedstrijden nog gepubliceerd worden? 
Ja, dit mag. Voeg hierbij alleen geen overbodige informatie aan toe. Zo is een 
geboortedatum bijvoorbeeld niet relevant voor de uitslag. 

2. Kunnen wij als vereniging zelf een eigen ledenadministratie onderhouden? 
Dat kan, maar we raden het niet aan. Als iedere vereniging gebruik maakt van Onze 
Relaties na een geheimhoudingsverklaring te hebben ondertekend, is die vereniging 
verzekerd van een juiste wijze van verwerking van persoonsgegevens voor de 
ledenadministratie. Daar hebben wij straks een juiste verwerkersovereenkomst voor, 
zoals hierboven aangegeven. Een ledenadministratie in bijvoorbeeld Excel en opgeslagen 
op een eigen computer is veel kwetsbaarder. 

Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD  Arnhem 
+31 (0)26 48 34 700 
www.handboogsport.nl 4 



Update 

6 april 2018 

3. Mogen we nog foto’s op de website plaatsen van mensen? 
Ja, dit mag in beginsel. Om wat meer zekerheid te hebben, kun je het beste vooraf 
aangeven dat de foto wordt gemaakt en mogelijk wordt gepubliceerd. Mensen hebben 
dan de mogelijkheid gehad bezwaar aan te tekenen, wat overigens niet betekent dat een 
bezwaar direct gehonoreerd dient te worden. Meer informatie hierover volgt.  

4. Moeten oude foto’s van de gehele geschiedenis worden vernietigd? 
Nee, indien deze duidelijk een archieffunctie vervullen voor eigen fotoboeken (intern 
gebruik) is vernietiging niet noodzakelijk. De historie mag natuurlijk niet verloren gaan.  

5. Mogen foto’s van winnaars worden gedeeld met bijvoorbeeld pers? 
Ja, successen mag je vieren! 

 
Wij merken duidelijk dat er verschillen zijn in opvattingen over wat er wel en niet mag volgens de 
AVG. Ook de verschillende deskundigen die wij hierover raadplegen, hebben hier soms 
tegenstrijdige opvattingen over. Wat ons betreft is dus het belangrijkste om het gezonde 
verstand te laten zegevieren. In het openbaar sporten betekent dat het zichtbaar is. Als mensen 
winnen, willen ze dat vieren. Dat vieren willen we altijd onderstrepen, want plezier in de sport 
staat altijd voorop. Zo mag ook de historie niet verloren gaan. Gooi dus niet ineens allerlei oude 
foto’s weg. Het karakter van de sport, de kracht van de historie en het succes van nu en de 
toekomst mogen we vieren. En laten we dat vooral tonen. 
 
Rayon 1 en rayon 3 hebben in hun komende vergaderingen ook specifiek aandacht voor dit 
thema. Rayon 1 houdt haar vergadering op zaterdag 21 april vanaf 13 uur in Hilversum, rayon 3 
heeft haar vergadering op maandag 14 mei vanaf 20 uur in Boxtel. 
 
Voor verdere vragen of voor meer informatie kunt u mailen naar info@handboogsport.nl met als 
onderwerp ‘privacy’. 
 

Aankondiging: De handboogverenigingen enquête komt er aan 

Wat speelt er bij uw vereniging? Wat heeft uw vereniging behoefte aan? 
Heeft u te maken met een krimpend ledenbestand of heeft u wachtlijsten voor nieuwe leden? 
Heeft u voldoende gekwalificeerde trainers, wedstrijdleiders en scheidsrechters? 
Zit u met vragen ten aanzien van de ledenadministratie en financiële administratie? 
Heeft u hulp nodig bij accommodatie problematiek? Zijn er verzekeringsvragen? 
Weet u waarom sommige verenigingen succes hebben in het vinden van jongeren in het 
bestuur? 
 
Dit is zomaar een greep van de vragen die zouden kunnen leven bij verenigingen. Daarom 
houden wij de grote handboogverenigingen enquête. De belangrijkste uitkomsten hiervan willen 
we publiceren in Handboogmagazine, op de website en natuurlijk ook via deze nieuwsbrief naar 
u toesturen. De enquête komt deze maand uw kant op. Houd er alvast rekening mee.   
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Projectgroep nieuwe statuten 

Met de grote veranderingen in onze maatschappij verandert ook de manier hoe mensen sporten, 
hoe mensen actief zijn in de samenleving en dus ook hoe we sport organiseren. Dat merken we 
ook binnen de handboogsport. Het werven en behouden van leden en van vrijwilligers is een van 
de grote uitdagingen. De Bondsraad en het bestuur hebben zich daarom ook gebogen over de 
vraag hoe we kunnen zorgen dat de NHB ook in de toekomst aantrekkelijk is voor iedereen die 
wil schieten met pijl en boog. In enkele gesprekken hebben de Bondsvoorzitter, de voorzitters 
van de rayons en de directeur van de NHB hoofdlijnen geschetst voor de toekomstige 
NHB-organisatie. Deze dient transparant te zijn met korte en heldere informatie- en 
communicatielijnen, flexibel in de organisatie, herkenbaar voor verenigingen en leden en vooral 
eenvoudig. Dat betekent dunnere statuten op hoofdlijnen en zaken uitgewerkt in een 
huishoudelijk reglement en in sportieve reglementen. 
 
Voor vragen of opmerkingen neem contact op met arnoudstrijbis@handboogsport.nl 

Postadres Bondsbureau gewijzigd 

Herhaald bericht. 
Omdat er bijna geen post meer binnenkwam in onze postbus is deze opgezegd. Vanaf heden kan 
alle post worden gezonden naar Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem. Post die naar onze postbus 
wordt gestuurd, zal door Post NL retour worden gezonden. Dus, gebruik ons adres aan de 
Papendallaan en alle post komt op de goede plek terecht! 

De WOZ-waarde van uw accommodatie 

Behoorlijk wat verenigingen hebben een eigen accommodatie of gebruiken een accommodatie. 
Dat betekent ook dat die verenigingen een brief hebben gekregen van de gemeente met het 
bedrag voor de gemeentelijke belastingen. En dat bedrag klopt soms niet. Het is dus vaak de 
moeite waard om te kijken of het bedrag juist is, al dan niet aan de hand van een specialist die 
bezwaar- en/of beroepsprocedures voert tegen de jaarlijkse WOZ-beschikkingen van gemeenten. 
En dat doen die partijen behoorlijk vaak met succes. Hiervoor zijn vele verschillende partijen 
actief. Er zijn ook partijen die werken voor eigenaren of gebruikers van sportaccommodaties. Een 
van die partijen is www.bespaarbelasting.com. Wellicht loont het de moeite om eens op deze 
website te kijken of via een van de zoekmachines bij een andere aanbieder. Het geld dat u 
bespaart, kunt u dan direct besteden aan de schutter. 
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Opleidingen: nieuwe strategie in ontwikkeling 

Een van de doelstellingen van het jaarplan 2018 is de ontwikkeling van een vernieuwd en 
versterkt opleidingsprogramma voor de handboogsport. Afgelopen week heeft een groep 
denkers en doeners rond de tafel gezeten om hardop na te denken over wat er nodig is voor 
deze vernieuwing. Wat voor trainers willen we hebben binnen onze sport? Wat vragen sporters 
van trainers? Wat hebben verenigingen nodig? Hoe zorgen we dat de verschillende opleidingen 
op elkaar aansluiten? 
 
Als u hier ideeën over heeft, maak die vooral kenbaar. Dat kan door te mailen naar 
arnoudstrijbis@handboogsport.nl  

Opleidingen in 2018 

Er staan weer behoorlijk wat opleidingen gepland voor 2018.  
● Op dit moment loopt er een HBT2-opleiding (assistent) en dit najaar start er weer een 

nieuwe ronde op 8 september. Gelet op de vraag vindt deze opleiding plaats in 
Heerhugowaard, Purmerend en Landsmeer.  
Direct aanmelden kan via: 
https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/generieke-leertrajecte
n/hbt2-8/9-voor-leden 
of voor niet-leden: 
https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/generieke-leertrajecte
n/nhb-8/9-voor-niet-leden 

● De HBT3-opleiding (verenigingstrainer) start weer op zaterdag 22 september. De 
inschrijving hiervoor staat open. 

● Voor de specialisatie ‘trainer traditioneel’ is er van 9 - 11 mei 2018 een driedaagse 
training. Na het afsluiten van deze opleiding krijgt u een certificaat en een 
specialisatieaantekening op uw trainersdiploma als u deze bezit. Hoe je kunt inschrijven, 
vind je op de website van de NHB. 

 
Alle informatie over opleidingen vindt u op https://www.handboogbond.nl/opleidingen/  
Direct aanmelden voor HBT2 en HBT3 kan via 
https://www.academievoorsportkader.nl/activiteitenkalender 
 
Nog andere vragen over opleidingen? Mail naar info@handboogsport.nl 
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Nieuwe wedstrijdkalender online 

De nieuwe wedstrijdkalender staat inmiddels enkele maanden online. Met hulp van reacties 
van sporters, verenigingen, organisatoren en andere gebruikers is de kalender al aangepast en 
verbeterd. Daar zijn wij zeer blij mee. Een goed werkende wedstrijdkalender met goed inzicht in 
de komende wedstrijden met een eenvoudige betaalmodule is goed voor de handboogsport. 
Natuurlijk zijn er nog wensen. Daarom gaat het optimaliseren van de kalender ook de komende 
tijd door. U bent dus altijd welkom om suggesties te doen, waarmee we de dienstverlening aan 
de handboogsporters, wedstrijdorganisatoren en verenigingen kunnen verbeteren. De kalender 
is immers bedoeld om het nog wat makkelijker en leuker te maken om te schieten. 

 
De nieuwe kalender geeft - zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangegeven - veel meer 
mogelijkheden voor leden, verenigingen, wedstrijd organisatoren en het NHB-bureau. Zo kunnen 
de verenigingen direct hun wedstrijden aanvragen, beheren en direct de uitslagen uploaden. 
Voor de leden is het voordeel dat ze online hun inschrijvingen kunnen zien. Ook hebben ze direct 
inzicht in hun lidgegevens zoals geregistreerd bij de NHB.  
 
De komende tijd zal er verder gewerkt worden aan nieuwe functionaliteiten en uitbreidingen op 
de kalender om het gebruiksgemak verder te vergroten. In de kalender handleiding is ook een 
paragraaf van kalender-updates te vinden waarop aanpassingen in ontwikkeling te vinden zijn.  
 
Voor vragen over de wedstrijdkalender neem contact op via: kalender@handboogsport.nl 
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Doe mee aan de verkiezing Vereniging van het Jaar! 

Zet jouw vereniging in de schijnwerpers! 

Laat zien hoe gaaf jouw vereniging is. Doe mee aan de verkiezing Vereniging van het Jaar. Alle 
sport- en cultuurverenigingen in Nederland worden uitgedaagd om zich te nomineren en hun 
unieke verenigingsverhaal te delen via www.verenigingvanhetjaar.nl. 

De sport- en cultuurverenigingen met de meeste stemmen en hoogste beoordeling worden 
beloond met mooie prijzen zoals Masterclasses van professionals die de vereniging verder 
helpen. Bovendien maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de 
vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. 

Dus meld je vereniging aan en zet jouw club in de schijnwerpers! Aanmelden kan tot 23 april, 
daarna kan er op jouw vereniging gestemd worden. Voor het werven van zo veel mogelijk 
stemmen, kun je gebruik maken van gratis promotiemateriaal op de website. Mensen die hun 
stem uitbrengen op jouw vereniging maken ook kans op leuke prijzen. 

Voor meer informatie, nomineren en stemmen kijk op: www.verenigingvanhetjaar.nl  
Volg de verkiezing via:  YouTube |  Twitter | Instagram | Facebook 

Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en LKCA samen met de Rabobank. De 
verkiezing heeft als doel de kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders 
in de schijnwerpers te zetten. 
 
Als je jouw vereniging aanmeldt, laat het weten via info@handboogsport.nl met als onderwerp 
‘vereniging van het jaar’. Dan zorgen we vanuit het Bondsbureau ook voor de nodige aandacht via onze 
sociale mediakanalen. 
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Jongeren in uw bestuur 

Een van de thema’s binnen de sport is het behouden en aantrekken van vrijwilligers op welke 
positie dan ook. Dan gaat het vaak ook over hoe we jongeren bij de sport betrekken. Het thema 
goede bestuurders in de handboogsport staat duidelijk op de agenda. En dan zeker ook het 
thema diversiteit. Een goede verhouding tussen jong en oud, vrouw en man, doen en denken, 
disciplines, enzovoorts. Een aardig artikel vanuit een andere sport vindt u hier: 
http://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/de-jonge-sportbestuurder/item/112233/-e2-80-9c
stap-in-het-bestuur-met-een-idee-voor-verbetering-binnen-de-club-e2-80-9d 
 
Behoefte om te reageren? Dat kan naar info@handboogsport.nl met als onderwerp ‘besturen in de 
handboogsport’  

Inschrijving NK 25m1p Aspiranten 2018 geopend 

Op zaterdag 12 mei wordt bij de vereniging De Heerlijkheid in Ammerzoden, het NK 25m1p 
Aspiranten verschoten. Alle NHB-leden geboren in het jaar 2005 of later, kunnen zich via 
onderstaande link inschrijven voor deze wedstrijd. 
 
De wedstrijd wordt gehouden over 25 pijlen. Er wordt geschoten op een afstand van 18 meter, 
op een 60 cm.-blazoen. 
Inschrijven is mogelijk t/m zondag 6 mei 2018. 
 
Inschrijfpagina NK 25m1p Aspiranten 
 
Voor vragen over het NK 25m1p Aspiranten kunt u contact opnemen met Bart Sterken via 
bartsterken@handboogsport.nl    
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Vacatures binnen de handboogsport 

Lid Bondsbestuur 
De ambitie is groot in de handboogsport. We willen dat iedereen met plezier schiet met pijl en 
boog. We willen dat iedereen geniet en het voor hem/haar het maximale bereikt. Of dat 
maximale nu een grote glimlach of een gouden WK-medaille is maakt niet uit: elke prestatie geldt 
en telt. Om dat te bereiken zijn er vele mensen nodig op alle niveaus. Bij verenigingen, bij rayons, 
in het Bondsbestuur enzovoorts.  
 
Het Bondsbestuur bepaalt de strategie en het beleid van de NHB onder toezicht van de 
Bondsraad. Het Bondsbestuur bestaat op dit moment uit vier leden, terwijl de statuten 
voorschrijven dat het bestuur uit minstens vijf en maximaal zeven leden bestaat. Het 
Bondsbestuur zoekt uitbreiding van het bestuur om de ambities vorm te geven. Een kleine greep 
uit de ambities: de organisatie van evenementen als het WK 2019 en de EFAC 2019, omgaan met 
de grote veranderingen in de sportbeleving- en participatie van mensen, werken aan een klimaat 
om de beste trainers en sporters op te leiden, en het grijpen van de kansen die de 
handboogsport biedt. Om richting te geven aan de ambitie en kansen voor onze mooie sport te 
verzilveren is het bestuur op zoek naar mensen die het bestuur willen en kunnen versterken.  
Ben jij acht keer per jaar beschikbaar voor een bestuursvergadering en vier keer per jaar voor 
een Bondsraadvergadering? Wil jij af en toe naar handboogevenementen? Wil jij regelmatig in 
overleg met de medewerkers van het Bondsbureau, commissies, rayonbesturen, verenigingen en 
leden voor het vormgeven van de ambities? Heb jij affiniteit met de handboogsport?  
Samen met de andere bestuursleden wordt een taakverdeling gemaakt. 
 
Interesse of vragen? Neem dan contact op met directeur Arnoud Strijbis via 
arnoudstrijbis@handboogsport.nl of (06)46133286. 
 
Mede-organisator(en) Jeugdfita 
De Jeugdfita-wedstrijden zijn een schitterend podium voor jongeren binnen de handboogsport. 
Deze wedstrijdenreeks - in 2017 zeven wedstrijden - wordt in gezamenlijkheid georganiseerd 
door verenigingen, het Bondsbureau en de Jeugdfita-coördinatoren. De twee coördinatoren zijn 
gestopt met hun werkzaamheden en zijn opgevolgd door één persoon. Om de ambities om voor 
jongeren een goed podium te bieden kracht bij te zetten en de wedstrijden ook voor de komende 
jaren verder te ontwikkelen, zoeken we versterking van de werkgroep Jeugdfita. In het bijzonder 
wordt gezocht naar iemand met kennis van sociale media, websites e.d. Juist op die wijze zijn 
jonge schutters goed te vinden, te stimuleren en te activeren.  
 
Interesse of vragen? Neem dan contact op met directeur Arnoud Strijbis via 
arnoudstrijbis@handboogsport.nl  
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(Assistent) eventmanager Lowlands Shoot Out 
De afgelopen jaren is de wedstrijdenreeks Lowlands Shoot Out uitgegroeid tot een kwalitatief 
hoogstaande serie met deelnemers vanuit heel Nederland en ook het buitenland. In 2018 zijn er 
weer vijf stages (Almere, Zoetermeer, Ulvenhout, Schijndel en Herentals) en een finale. Deze 
wedstrijd wordt georganiseerd door een eventmanager in samenwerking met de verenigingen en 
het NHB Bondsbureau onder regie van de bondsdirecteur. Om de reeks verder te ontwikkelen en 
nader te versterken zoeken we naar een of meerdere personen die samen met de huidige 
eventmanager Gerrit Buitenhuis de wedstrijden willen organiseren. Als (assistent) eventmanager 
ben je onder meer bezig met de organisatie van het evenement. Hierbij horen onder meer het 
contact met verenigingen, het reglement en zorgen voor de juiste materialen voor de 
wedstrijden. 
Interesse? Neem contact op met eventmanager Lowlands Shoot Out Gerrit Buitenhuis via 
lowlands@handboogsport.nl of met directeur Arnoud Strijbis via arnoudstrijbis@handboogsport.nl 
 
 
Deze vacatures zullen ook op www.handboogbond.nl worden geplaatst onder het kopje ‘Over NHB’, in 
het nieuwsgedeelte van beide webites en op de sociale media van de NHB. 
 
Voor vragen over deze vacatures kunt u contact opnemen met Arnoud Strijbis, Algemeen Directeur 
NHB, via arnoudstrijbis@handboogsport.nl of (06)46133286 
 
Heeft u zelf vacatures kunt u deze in overleg ook laten plaatsen op de website. Stuur deze dan naar 
info@handboogsport.nl met als onderwerp ‘Vacatures’. 
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2019: WK Outdoor, WK para en EFAC 

Van 2 - 16 juni het WK para en WK outdoor (en tevens 
kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen) in ‘s-Hertogenbosch 
(World Archery) en van 4 - 10 augustus het EK veld (EFAC) rond Kasteel 
Doorwerth (IFAA). Deze toernooien zijn een geweldige kans voor de 
handboogsport om onze sport te tonen voor een groter publiek. Deze 
evenementen zijn daarnaast een grote kans voor verenigingen om 
nieuwe leden aan te trekken, mensen de kans te geven van heel 
dichtbij een evenement mee te maken of er aan mee te doen of als 
vrijwilliger aan de slag te gaan. Hiervan gaat u de komende tijd veel 
merken. We werken aan een logo en website voor de EFAC 2019 en er 
gaan mooie dingen gebeuren in het aftellen naar het WK 2019. Houd 
de website, nieuwsbrief e.d. in de gaten. 

 

WK-Doelpakken (incl bok) van Eleven te koop 

Voor het WK 2019 in ‘s-Hertogenbosch staat de organisatie 
(TOC) voor de keuze om doelpakken te huren of te kopen. 
Graag peilen wij de interesse bij verenigingen om doelpakken 
te kopen die alleen tijdens het WK gebruikt zullen worden. Het 
gaat om foam doelpakken van Eleven, om precies te zijn: 

● Polyfoam Eleven X-tra strong 125*125*22 
● Insert: 24,5*25 
● Insert: 14,5*25 
● Stand 4 leg pro 

De WK-organisatie heeft er minimaal 150 nodig, die allemaal 
kunnen worden doorverkocht. Belangrijke gegevens voor uw 
keuze: 

● Prijs: 290 euro excl. 21% BTW voor een twee weken lang gebruikt WK-doelpak incl bok 
● Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en op basis van 

beschikbaarheid 
● Een bestelling is bindend en kan niet meer naar beneden kan worden gewijzigd of 

geannuleerd 
● Wilt u toch meer doelpakken? Dat kan op basis van beschikbaarheid 
● Factuur komt begin 2019: vooraf betalen 
● Doelpakken zijn op te halen in Den Bosch op zondagavond 16 juni of maandagochtend 

17 juni tussen nader te bepalen tijdstippen 

Interesse? Laat dit uiterlijk dinsdag 1 mei 2018 weten via info@handboogsport.nl o.v.v. doelpakken WK. 
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Onderzoek naar doping in de breedtesport  

Gebruik doping en sportvoedingssupplementen laag, maar niet zonder risico’s. Informeer 
uw leden hierover! 
 
Uit een recent onderzoek van het RIVM naar het gebruik van sport prestatieverhogende 
middelen in de breedtesport blijkt dat in 2016 1,2% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder 
ooit een prestatieverhogend middel te hebben gebruikt. Het gaat hier voornamelijk om 
voedingssupplementen zoals pre-workout-producten en cafeïne supplementen. In het rapport is 
ook doping meegenomen, denk hierbij aan anabole steroïden of amfetamine.  
 
Zowel doping als sportvoedingssupplementen vallen in dit onderzoek onder de noemer “sport 
prestatieverhogende middelen”. Belangrijk bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is 
dat er niet apart naar het gebruik van supplementen is gevraagd, hetgeen geleid kan hebben tot 
onderrapportage van het supplementengebruik. Het gebruik van sportvoedingssupplementen is 
echter niet altijd zonder risico’s. Supplementen kunnen stoffen bevatten die niet op de etiketten 
staan en kunnen daarnaast ook dopingstoffen bevatten. Het is belangrijk uw leden goed te 
informeren over de mogelijke risico’s van sportvoedingssupplementen.  
 
Informatie over veelgebruikte supplementen kunt u hier vinden: 

- Eiwitten 
- Creatine 
- Aminozuren 
- Vitamines 

 
Bekijk het RIVM dopingonderzoek 2017 hier 
 

Hoorzitting Misbruik in de sport 

In de tweede kamer vond op 12 maart een hoorzitting Misbruik in de Sport plaats. Tweede 
Kamerleden, de Commissie de Vries, experts en diverse sportorganisaties wisselden 
verschillende perspectieven en mogelijke aanpakken uit. Hierbij delen wij met u de 10 
belangrijkste thema’s uit het gesprek.  
Ondertussen is er een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van NOC*NSF en 
sportbonden, aan de slag om te zorgen voor een aanpak die door sportbonden en aangesloten 
verenigingen kan worden gevolgd. Op de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei a.s. ligt 
er een voorstel op tafel met een toekomstige aanpak. U wordt te zijner tijd geïnformeerd over 
wat dit betekent voor rayons, verenigingen en de NHB. 
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Reglementswijziging World Archery: individuele shoot-off doelschieten 

Per 1 april 2018 zijn enkele, vooral kleine, wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving van World 
Archery. Relevante verandering voor de wedstrijden in Nederland is de gewijzigde procedure 
rondom individuele shoot-offs voor de disciplines Indoor en Outdoor. 
De nieuwe procedure verloopt als volgt: 
 
art. 14.5.2.2. Individueel 

● Shoot off bestaat uit 1 pijl voor de score: 
● Als beide sporters een 10 (recurve) of een X (compound) schieten met hun eerste SO pijl 

dan wordt dat beschouwd als een gelijke stand en zal er een tweede SO worden 
geschoten om de match te beslissen; 

● Voor de tweede SO geldt: close to the centre. Indien nog gelijk dan zal er wederom een 
pijl geschoten worden om de match te beslissen, totdat de gelijke stand is opgeheven. 

● Als beide sporters de scorende zones missen dan schieten de sporter een volgende pijl. 
Bron: World Archery Rule Book 3, pagina 15. 

 
De complete World Archery-reglementen zijn te vinden op de websites van de NHB en  
World Archery.  
Voor vragen omtrent reglementen kunt u contact opnemen met Bart Sterken via 
bartsterken@handboogsport.nl  
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