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NHB-Nieuwsbrief: handboogsport blijft mogelijk 
Woensdag 14 oktober 2020 
 
 
Beste handboogsporters, 
 
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn met ingang van 
vanavond - woensdag 14 oktober 22u00 - strenger geworden. Het goede nieuws is dat de 
handboogsport door kan gaan. Verenigingen mogen open blijven en er mag worden geschoten, 
wel altijd met 1,5 meter afstand van elkaar. Aan de schietlijn en elders. En maximaal 30 personen 
tegelijkertijd binnen. Het minder goede nieuws is dat dit van ons allemaal nog meer geduld 
vraagt. Verantwoordelijk zijn en blijven is cruciaal, juist voor de ander maar ook voor jezelf. 
 
De maatregelen gelden (in ieder geval) voor vier weken tot 11 november. 
 
In deze nieuwsbrief hebben wij de maatregelen op een rij gezet. Hierbij borduren wij ook voort 
op het nieuwe protocol van NOC*NSF. Op basis van gestelde vragen, gemaakte opmerkingen en 
nieuwe informatie passen wij onze nieuwsberichten en informatie zo snel mogelijk weer aan. 
 
Blijf gezond, wees verstandig, 
 
Arnoud Strijbis 
Algemeen Directeur 
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Algemene Corona-richtlijnen  

● Klachten? Blijf thuis en laat u testen; 
● Houd 1,5 meter afstand van anderen (ook tijdens het sporten); 
● Was vaak uw handen; 
● Hoest en nies in uw elleboog; 
● Werk thuis, behalve als het niet anders kan; 
● Ga weg als het druk is; 
● Beperk het aantal reisbewegingen; 
● Reis zoveel mogelijk buiten de spits; 
● Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. 

Daar voegt de NHB steevast aan toe: gebruik uw gezond verstand! 
 

Handboogsporten blijft mogelijk, gelukkig! 

Tijdens de persconferentie op 13 oktober jl. werd duidelijk dat sportverenigingen open kunnen 
blijven. Dat is goed nieuws. Het kabinet onderschrijft het belang van sporten om fit te blijven, 
zowel fysiek als mentaal. Dit betekent ook dat handboogverenigingen de deuren geopend 
kunnen houden. Iedereen kan trainen, als we ons maar houden aan de regels die er zijn gesteld! 
 
Vertrekpunt Rijksoverheid 
Doel van alle maatregelen die nu gelden, is het terugdringen van de verspreiding van het 
coronavirus. De Rijksoverheid heeft dit verwoord in dit nieuwsbericht. Belangrijk is dat dit wordt 
gedaan door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken en mensen te 
ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Het 
belangrijkste blijft het houden van anderhalve meter afstand en dat mensen zich laten testen bij 
klachten. De opgestelde Routekaart is de leidraad voor het beleid van de overheid vanaf heden.  
 
Impact sport 
Ook voor sportverenigingen hebben de nieuwe maatregelen impact. Vertrekpunt blijft het 
sportprotocol van NOC*NSF. Dit protocol wordt aangepast aan de nieuwe maatregelen per 14 
oktober.  
 
Puntsgewijs zijn dit de belangrijkste zaken: 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen
https://drive.google.com/file/d/1XyR9OjcsCq7MmR7-_wmgD9_LRTWvakEE/view?usp=sharing
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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● Altijd 1,5 meter afstand voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder, ook tijdens het sporten. 
○ Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden, maar wel van volwassenen. 
○ Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van anderen te 

houden en mensen vanaf 13 jaar en ouder ook niet van hen. 
● Sportkantines en andere horeca-instellingen zijn gesloten. 
● Publiek is niet toegestaan. 
● Binnen mogen maximaal 30 personen tegelijk in één ruimte zijn. 
● Maximaal 4 personen mogen tegelijkertijd in één groep sporten. In de handboogsport 

kan dat vertaald worden als maximaal 4 personen per doel. Dat is gegeven de 
omstandigheden van maximaal 30 personen per ruimte en 1,5 meter afstand, het 
maximum nooit wordt overschreden. 

● Geen wedstrijden, uitgezonderd topsporters en jeugd tot en met 17 jaar binnen de 
vereniging. 

 
Indoor- en 25m1p-competitie kan worden voortgezet vanwege aangepaste opzet 
De indoor- en 25m1p-competities kunnen ‘gewoon’ worden geschoten. De NHB heeft al een 
enorme stap gezet vanaf het begin van de competities in september door de competitie alleen te 
laten schieten bij de eigen vereniging. Scores worden digitaal geregistreerd. Hierdoor zijn er 
weinig reisbewegingen en worden er geen groepen gemengd. 
Van het ministerie van VWS hebben NOC*NSF en de NHB woensdagmiddag laat zwart-op-wit 
toestemming gekregen dat de competities op dit moment reeds zodanig worden georganiseerd 
dat er wordt voldaan aan het doel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Belangrijk 
hierbij is natuurlijk: altijd 1,5 meter afstand, maximaal 30 personen in één ruimte en sporters in 
groepjes van maximaal 4 personen per doel. Nooit publiek en liever minder dan meer mensen. 
 

 

Vragen en antwoorden 

Veel vragen en antwoorden zijn te vinden op de speciale coronapagina van NOC*NSF.   
Ook heeft de Rijksoverheid een duidelijke pagina met vragen en antwoorden over de sport.  
Verder staat er veel op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten en is het bondsbureau 
bereikbaar voor vragen en antwoorden, vooral via info@handboogsport.nl.  
 
Omdat de ontwikkelingen zich zo snel opvolgen deze week blijkt ook dat wij soms meer tijd 
nodig hebben om een antwoord te krijgen van NOC*NSF of andere partners. Ook NOC*NSF 
heeft de afgelopen dagen de antwoorden op veelgestelde vragen meerdere keren aangevuld en 
aangepast.  
 

 

 

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten
mailto:info@handboogsport.nl
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Bondsbureau vanuit huis bereikbaar 

Het advies van het kabinet is erg duidelijk: “Werk zoveel mogelijk thuis”. Het bondsbureau op 
Papendal wordt alleen bezocht als het niet anders kan. Omdat we nu weer thuis werken, kunnen 
wij fysieke post alleen met grote vertraging ophalen. Echter zijn we nog steeds bereikbaar! Via 
telefoon, mail en de sociale media kan je ons bereiken voor je vragen.  
 
Belangrijk: Als je een bericht achterlaat bij een van de medewerkers op de voicemail spreek dan 
wel een telefoonnummer in als je teruggebeld wilt worden. Door de doorschakeling zijn de 
nummers van waar gebeld wordt niet zichtbaar. 
 

 

Verenigingenonderzoek NOC*NSF en NHB (herhaalde oproep - deadline 31 oktober) 

Waar het Mulier Instituut vooral onderzoek doet op het hogere sportniveau heeft NOC*NSF een 
verenigingenmonitor gemaakt, zodat er specifieke en gerichte hulp en steun naar verenigingen 
kan komen op basis van het onderzoek. Die hulp kunnen zowel NOC*NSF als de NHB dan geven 
of laten geven. Het is niet voor niks dat de NHB hier dan ook achter staat, omdat we onze 
verenigingen zo goed als mogelijk willen helpen. 
Dit onderzoek is te vinden via deze link: 
https://www.surveygizmo.eu/s3/90267792/Survey-Corona-NHB.  
Verzoek is om dit onderzoek uiterlijk op 31 oktober 2020 in te vullen. 
   
Doel van de survey en waarom ook alweer? 
Vanuit de eerste meting onder bonden is gebleken dat er een sterke behoefte is voor bonden 
om de impact van de coronacrisis binnen de eigen sport en sportverenigingen te meten. Daarom 
deze verenigingssurvey. De uitkomsten kunnen door de bonden worden gebruikt om de schade 
binnen de eigen sport te analyseren en daar maatregelen op te nemen. 
  
De verenigingsmonitor 
De survey sluit volledig aan op de huidige verenigingsmonitor. De verenigingsmonitor is een 
middel voor bonden om (veel meer) inzicht te krijgen in hun verenigingen en van daaruit meer 
gerichte ondersteuning te kunnen bieden aan de verenigingen. Hiervoor wordt periodiek een 
vragenlijst gestuurd naar de vereniging over een breed scala aan onderwerpen zoals kader, 
leden, ambities, accommodatie, financiën etc.  Wil je meer informatie over de 
verenigingsmonitor, neem dan contact met mij op.   
  
Relatie naar Mulier onderzoek 
Het onderzoek van Mulier is anoniem en niet voldoende herleidbaar tot individuele verenigingen 
en bonden. Slechts op macroniveau geeft het inzicht in zaalsporten, overige binnensporten, 
veldsport en overige buitensport. Het verzoek van de bonden is om meer inzicht te verkrijgen in 
de eigen verenigingen in de eigenstandige sport. Daarom een eigen onderzoek voor 
sportbonden. 

 

https://www.surveygizmo.eu/s3/90267792/Survey-Corona-NHB
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Hoe gaan we om met privacy? 
Ingestuurde data komen terecht bij zowel NOC*NSF als de sportbond. De sportbond zal toegang 
hebben tot de volledige dataset op verenigingsniveau. Hierdoor is de sportbond in staat om op 
verenigingsniveau de meest optimale manier van ondersteuning te bieden. Voor NOC*NSF 
worden de verenigingen geanonimiseerd. NOC*NSF zal dus alleen bond overstijgende inzichten 
kunnen genereren en zal hiermee geen data kunnen analyseren op verenigingsniveau. De 
data-commissie van NOC*NSF zal hierop toezien. 
  
De survey wordt uitgevoerd door het team Sport Intelligence van NOC*NSF en wordt 
ondersteund via Sport Support. 
 

 

Scoreprogramma ‘My Archery’ volop in ontwikkeling 

Achter de schermen gaat de ontwikkeling van het scoreverwerkingsprogramma My Archery 
gestaag door. Door de innovatiegelden van NOC*NSF hebben wij forse stappen kunnen zetten 
en gaan we nog veel meer doen. Waar het over gaat? Kijk hier. 
 

 

Vraag uw financiële tegemoetkoming aan! (herhaald bericht) 

In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om te zorgen voor mogelijkheden voor 
verenigingen om financiële tegemoetkoming te krijgen voor de gemiste inkomsten in de 
afgelopen crisisperiode. Hieronder nog een aantal belangrijke mogelijkheden. 

Een compleet overzicht van alle financiële regelingen is te vinden op Rijksoverheid/ overzicht 
financiële regelingen. 

 

 

https://detransitieindesport.nl/projecten/nhb-zorgt-met-my-archery-voor-doorbraak-in-zichtbaarheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
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