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NHB-nieuwsbrief: de volgende stap per 1 juli
Donderdag 18 juni 2020
Beste schutters, beste handboogsporters, beste vrijwilligers,
‘Ga uit van wat er wél kan!’ Dat is wat onze regering zegt. En dat is waar wij als handboogsport
ook naar mogen en moeten handelen om te zorgen dat iedereen zo snel als mogelijk weer met
plezier kan schieten met pijl en boog!
Daarom eerst een oproep. Iedere sporter en elke vereniging kan zelf hele belangrijke stappen
zetten. En daar probeer ik steeds iedereen bewust van te maken door drie hoofdpunten:
● Wees in contact met de gemeente!
De gemeente weet vaak te weinig van specifieke sporten, laat staan de handboogsport.
Vertel dat er weinig contact is, dat er van nature al veel afstand is en dat wij niets liever
willen dan veilig en verantwoord sporten.
● Maak plannen!
Wacht niet af, maar denk steeds na wat er mogelijk is. Sportevenementen en activiteiten
mogen volgens de Rijksoverheid nog niet, maar veel toch wel. Overleg met de gemeente.
● Stel vragen!
Zonder iets te vragen kan er heel weinig. Stel je vragen, zodat wij het in de protocollen
van NOC*NSF kunnen laten opnemen, zodat gemeenten activiteiten waarderen en dat
wij kunnen helpen om jullie vooruit te helpen.
Ondertussen werken wij vanuit het NHB Bondsbureau aan:
1) Intensieve lobby richting politiek en NOC*NSF.
2) Richtlijnen voor een verantwoorde beoefening van de handboogsport. Niet denken in
beperkingen, maar in mogelijkheden.
3) Overzicht van financiële regelingen voor verenigingen via Rijksoverheid, banken,
gemeenten en andere partijen.
4) Mogelijkheden om al eerder dan 1 september weer wedstrijden en competities te laten
plaatsvinden in alle disciplines.
5) Een heldere lijn voor competities vanaf september.
Stap voor stap gaan er weer steeds meer deuren open om verantwoord en veilig te kunnen
sporten. Gelukkig. Op 24 juni weten we of per 1 juli a.s. de binnensportaccommodaties weer
open mogen gaan. We doen het voor de sporters en de sport. We doen het voor jullie!
De ontwikkelingen gaan echter zo snel op dit moment dat waarschijnlijk deze nieuwsbrief alweer
snel is achterhaald. We proberen iedereen steeds zo goed als mogelijk te informeren over
ontwikkelingen. Vragen? Laat het weten.
Hou vol, we doen het samen!
Arnoud Strijbis
Directeur van en voor alle handboogsporters
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Onderwerpen
In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen:
Vanaf 1 juli: binnen schieten mag weer!
Sportprotocol NOC*NSF
Richtlijnen voor de handboogsport
Belangrijke rol voor gemeente
Tot en met 18 jaar geen anderhalve meter afstand tijdens sporten
Vanaf 1 juli: kantines weer open; vergaderingen en opleidingen mogen weer
Pleidooi NOC*NSF voor hervatting zomercompetities handboogsport
Vanaf 1 september: competities, wedstrijden en evenementen
Vragen en antwoorden
Misvatting over blazoengebruik
Contract trainer/instructeur - sporter is mogelijk bij noodzaak
Advies: Spoel leidingen door
Politiek heeft aandacht voor de handboogsport
Vragen? Blijf ze stellen!
Q&A NOC*NSF
Gebruik je verstand: blijf thuis met klachten
Financiële mogelijkheden
TOGS-regeling
Pakket van 110 miljoen
Uitstel huren
BUMA/SENA
Banken
Maak nieuwe en/of andere plannen
Subsidies bouw en onderhoud
Contact
Goed voorbeeld: Eemschutters, Soest
Onderzoek Mulier Instituut: kinderen van 4 t/m 12 jaar
Protocol zomerkampen 2020
Nieuwe medewerker op het bondsbureau

Deze nieuwsbrief is openbaar en wordt ook op w
 ww.handboogsport.nl en de
Facebookpagina van de NHB geplaatst.
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Vanaf 1 juli: binnen schieten mag weer!
Vanaf 1 juli mogen de binnensportaccommodaties weer open. Dat betekent dat
handboogschieten in indoor accommodaties weer mag! Voor veel verenigingen is dit een
belangrijke stap, omdat dit echt betekent dat de verenigingen weer opgestart worden. Ook
mogen vanaf 1 juli de sportkantines weer open. Wat dit betekent voor de handboogsport
proberen we in de nieuwsbrief zo helder mogelijk uit te leggen.
Let op: deze versoepelingen zijn onder voorbehoud van het verloop van het aantal virusinfecties in
Nederland. Vermoedelijk op 24 juni valt er een definitief besluit van de Rijksoverheid. Dat is het
definitieve moment van go / no go voor binnensporten.
Sportprotocol NOC*NSF
De binnensportaccommodaties mogen weer open als gemeenten daarvoor toestemming geven.
Belangrijk is dat we hierin het algemene sportprotocol van NOC*NSF volgen. Naar aanleiding van
de voorgenomen versoepelingen per 1 juli is dit S
 portprotocol Verantwoord Sporten NOC*NSF
weer aangevuld en aangepast. Het protocol is leidend voor zowel sportbonden, verenigingen en
sportaanbieders als veiligheidsregio’s en gemeenten.
Richtlijnen voor de handboogsport
Voor de handboogsport hebben wij Richtlijnen voor de handboogsport 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 w
 ww.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.
Belangrijke rol voor gemeente
De verschillen tussen gemeenten zijn soms behoorlijk groot. Waar de ene gemeente plannen
snel goedkeurt, vragen andere gemeenten veel meer details. Daarom is het voor de NHB ook
onmogelijk om één passende aanpak neer te leggen voor iedereen. Wel geven wij advies, komen
wij met richtlijnen, zijn we bereikbaar voor hulp en zeggen wij steeds: zorg voor goed contact met
de gemeente! D
 e gemeente is en blijft de handhavende instantie.
Daar komt bij dat de ene indoor accommodatie de andere niet is. Door die grote diversiteit in
soorten sporten, soorten accommodaties en soorten spelvormen is ook de toets van
accommodaties en het gebruik daarvan een ingewikkeld thema. Om gemeenten hierbij te
helpen, heeft de VSG een handreiking opgesteld. Deze is te vinden op de website van de VSG:
Openstelling binnensport door gemeenten. Weet vooral van dit document, omdat het relevant
kan zijn in gesprekken met de lokale overheid. Blijf echter vooral denken in wat er kan en niet in
wat mogelijk een probleem is. Als de accommodatie geen eigendom is van de vereniging leg dan
ook vooral tijdig contact met de eigenaar/exploitant van de accommodatie.
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Tot en met 18 jaar geen anderhalve meter afstand tijdens sporten
Sinds 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
tijdens het sport. Dit betekent dat kinderen en jeugd tot en met 18 jaar buiten mogen sporten en
dichter bij elkaar kunnen staan. Buiten het sporten geldt de 1,5 meter maatregel echter wel.

Vanaf 1 juli: kantines weer open; vergaderingen en opleidingen mogen weer
Vanaf 1 juli mogen ook de sportkantines dan weer geopend worden, dus ook de bar in
handboogaccommodaties. Hierbij gelden de richtlijnen van Koninklijk Horeca Nederland (KHN).
Vanaf 1 juli is het weer mogelijk bijeenkomsten te plannen in sportaccommodaties. Dit betekent
dat bijvoorbeeld ledenvergaderingen, opleidingen of andere samenkomsten weer mogelijk
worden. Belangrijk is ook hier dat de 1,5 meter maatregel dient te worden gerespecteerd.

Pleidooi NOC*NSF voor hervatting zomercompetities handboogsport
In de media is er meerdere malen informatie verschenen over het hervatten van
zomercompetities. Daarbij worden steeds sporten als cricket en honk- en softbal genoemd.
Handboogsport wordt niet genoemd, maar steeds weer herhalen we bij de betrokken instanties
dat in de handboogsport er meerdere zomercompetities zijn, denk aan Shooter of the Year (3D),
Field Cup, Jeugd Fita en de Run Archery Cup. De kracht van herhaling is groot, dus pleit ook zelf
waar je kunt voor het verantwoord hervatten van de sport door deze competities ruimte te
geven!
Kijk ondertussen met de gemeenten steeds wat er nu al wel mogelijk is! Zo gaat de European 5
Nations-wedstrijd in Sint-Oedenrode niet door. Wel heeft de vereniging er voor gezorgd dat deze
data worden gebruikt als training voor veldschutters. Dat is wat wél kan. Mooi!

Vanaf 1 september: competities, wedstrijden en evenementen
Officieel is nog altijd de lijn dat er vanaf 1 september weer wedstrijden, competities,
evenementen en kampioenschappen kunnen worden georganiseerd. De voorwaarden daarvoor
zijn op dit moment echter nog onduidelijk. Wellicht mag er onder strikte voorwaarden voor 1
september geëxperimenteerd worden met evenementen. De NHB heeft voor meerdere
disciplines hiervoor voorstellen neergelegd bij NOC*NSF.
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Bij NOC*NSF heeft de bondsdirecteur nadrukkelijk gepleit voor het mogen organiseren van
testwedstrijden voor 1 september. Met deze lijst is NOC*NSF aan de slag om te zorgen dat er op
meerdere manieren wedstrijden kunnen worden georganiseerd voor 1 september. Bovendien
werken we gezamenlijk aan het klaarstaan voor alle evenementen (waarschijnlijk nog zonder
publiek) vanaf 1 september.

Vragen en antwoorden
Er komen bij het bondsbureau behoorlijk wat vragen binnen over verschillende zaken rond deze
crisis. In dit blok geven we antwoord op een aantal zaken. Heb je vragen? Stel ze!
Misvatting over blazoengebruik
In een eerdere fase is er gesproken over het gebruik van blazoenen. In deze fase kunnen we het
volgende stellen. Meerdere sporters kunnen gebruik maken van één blazoen. Let wel op dat
materialen voldoende vaak worden gereinigd.
Contract trainer/instructeur - sporter is mogelijk bij noodzaak
Waar eerst contact tussen trainers/instructeur en sporter verboden was, is hier een versoepeling
doorgevoerd. Kortdurend contact mag als in het kader van de veiligheid noodzakelijk is. Oftewel
als iemand gecorrigeerd dient te worden in bijvoorbeeld de houding, bij het opzetten of
anderszins mag dat. Bij sporters met een beperking kan dit vanuit de verantwoorde en veilige
beoefening van de sport nog verder gaan.
Advies: Spoel leidingen 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.
Meer informatie en advies is hier te vinden op d
 eze website van het Drinkwaterplatform.
Dank voor de tip Sint Sebastiaan, Wassenaar!
Politiek heeft aandacht voor de handboogsport
Dat in Politiek Den Haag het vooral draait om de gevolgen van de Coronacrisis is overduidelijk.
Samen met vele andere sportbonden heeft de NHB vragen doorgestuurd naar meerdere leden
van de Tweede Kamer. Wat positief is, is dat VVD Tweede Kamerlid Rudmer Heerema meerdere
van deze vragen heeft overgenomen in zijn vraagstelling naar de minister van Sport. De
antwoorden worden uiterlijk 2 juli verwacht.
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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.
Q&A NOC*NSF
Zo staan er ook vele antwoorden op vragen in de lijst van vragen en antwoorden van NOC*NSF
te vinden via het c oronadossier op de website NOC*NSF.

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.

Financiële mogelijkheden
In eerdere nieuwsbrieven hebben we gewezen op meerdere financiële regelingen. Hier in het
kort een niet limitatieve opsomming van de mogelijkheden:
TOGS-regeling
Meerdere handboogverenigingen hebben hier gebruik van kunnen maken. Een tegemoetkoming
van 4000 euro voor omzetverlies. (Rijksoverheid)
Pakket van 110 miljoen
Hierin zitten twee regelingen, waarbij de 20 miljoen voor kleinere verenigingen de meest
relevante is. De bondsdirecteur heeft deze week gereageerd op een concept van het Rijk. De
regeling komt naar verwachting deze maand nog. (Rijksoverheid)
Uitstel huren
Regel dit met de gemeente of met de eigenaar/exploitant van de accommodatie.
BUMA/SENA
Vandaag hebben we na veel druk te horen te gekregen dat er zeer waarschijnlijk een
compensatie komt voor de periode dat de kantines gesloten waren. Hoe dit precies zal gaan,
laten we in volgende nieuwsbrieven weten.
Banken
Banken kunnen uitstel van betaling geven, maar banken hebben ook regelingen ter stimulering
van de sport op lokaal niveau. Maak er gebruik van!
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Maak nieuwe en/of andere plannen
Wat eerst even niet kon, kan straks weer wel. Durf anders te denken en werk aan andere
inkomsten.
Subsidies bouw en onderhoud
Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het
onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie
aanvragen. Wees hierbij vooral slim en bundel aanvragen met andere verenigingen om boven de
drempelwaardes uit te komen. Kijk bijvoorbeeld op deze site:
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties. Dit biedt
kansen waarvan verenigingen eerder dachten dat die onbereikbaar waren.

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 i nfo@handboogsport.nl.

Goed voorbeeld: Eemschutters, Soest
Eerder in de nieuwsbrief hebben we resultaten gedeeld van de enquêtes en hebben we laten
weten dat we goede voorbeelden graag delen.
Bij de Eemschutters (Soest) is er een een buitenlocatie en daar wordt weer geschoten. Om dit te
realiseren heeft een lid van de vereniging een online reserveringssysteem ontwikkeld. Daarmee
kan de beschikbare schiettijd worden gemanaged en kunnen we traceren wie op welk moment
op de club was (voor bijvoorbeeld GGD contactonderzoek). Dit is relevant omdat dit soort
gegevens 4 weken lang bewaard moeten worden.
De vereniging zegt hierover: D
 it systeem heb ik open-source gemaakt, daardoor is het voor andere
clubs vrij om te gebruiken. De broncode is hier te vinden. Het enige wat nodig is is een plek om dit te
'hosten', wij gebruiken hier zelf h
 eroku voor, daar betalen wij 7 euro per maand voor en daarmee kan
je (makkelijk) 100 leden aan. De applicatie is volledig configureerbaar en draait nu al een drietal
weken zonder problemen bij ons.
Als er clubs behoefte hebben aan een dergelijk systeem is Swen Mulderij van de Eemschutters
zeer bereid te helpen met dit systeem. Contact kan via info@handboogsport.nl
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Onderzoek Mulier Instituut: kinderen van 4 t/m 12 jaar
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden stap voor stap versoepeld.
Kinderen hebben weer de mogelijkheid om te trainen bij sportverenigingen. Wij zijn benieuwd
hoe onze verenigingen daarmee omgaan. Door deze vragenlijst met de ouders van de
jeugdleden (4-12 jaar) te delen help je ons om een beeld te krijgen van hoe kinderen in tijden van
corona sporten en bewegen. Alvast hartelijk dank namens het Mulier Instituut!

Protocol zomerkampen 2020
Nu de maatregelen in de coronatijd het organiseren van sportactiviteiten onder strikte
voorwaarden weer toelaat, zijn veel gemeenten en sportaanbieders op zoek naar richtlijnen om,
naast het reguliere sportaanbod, ook met de voorbereidingen van de organisatie van activiteiten
tijdens de zomervakantie aan de slag te gaan. Voor sportaanbieders die een zomerkamp willen
aanbieden voor de jeugd tot en met 18 jaar is een protocol opgesteld. Dit protocol is hier te
vinden.

Nieuwe medewerker op het bondsbureau
Ismael Caspers werkt sinds 15 juni op het bondsbureau. Hij stelt zich voor op de website; kijk
maar op: I smael Caspers, nieuw bij de NHB.

