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NHB-Nieuwsbrief: ‘avondsluiting’ vanaf zondag 28 november 17u00
zaterdag 27 november 2021
Beste handboogsporters,
In de persconferentie van vrijdagavond 26 november heeft het kabinet aangegeven dat er een
avondlockdown komt. Van 17u00 tot 05u00 is sportbeoefening op en in sportaccommodaties
niet toegestaan. Dit is wederom een harde klap voor de sportwereld, in het bijzonder de
sportverenigingen. Natuurlijk zien wij de oplopende besmettingscijfers en de druk op de zorg,
maar wij ervaren ook de enorme druk op verenigingen, verenigingsbesturen en vrijwilligers. We
zijn er van overtuigd dat sport een onderdeel is van de oplossing om uit deze crisis te komen.
Sport is essentieel. Dat wordt niet door het kabinet onderkend en dat doet zeer.
De NHB laat op meerdere plekken duidelijk de stem horen om te zorgen voor mogelijkheden om
verantwoord en wel te blijven sporten. We pleiten van goede en gerichte compensaties. We
geven duidelijk aan dat de rek er allang uit is. We zoeken naar mogelijkheden om iedereen met
plezier onder de boog te laten staan. Daar blijven we hard voor doorgaan. Voor jullie!
Ik verwijs ook naar het bericht dat NOC*NSF gisteren heeft verspreid naar aanleiding van de
besluitvorming van het kabinet. Ook hieruit blijkt duidelijk dat we gezamenlijk optrekken om de
balans te vinden tussen de noodzaak tot het stoppen van de pandemie en het in beweging
houden van leden en verenigingen met sport.
Vandaag een eerste update, waarin we niet volledig kunnen zijn, omdat er nog vragen open
staan. Wij zullen hierover de komende dagen spreken met NOC*NSF en andere relevante
partijen. Als u vragen heeft, laat het ons weten via info@handboogsport.nl.
Ik heb het de afgelopen twee jaar al vaak geschreven en ik blijf het herhalen. Wees er voor
elkaar, zorg goed voor elkaar en blijf gezond! Niemand heeft gevraagd om deze situatie, maar we
zitten er wel middenin. Samen moeten we ook zorgen dat we er weer uitkomen. Daarvoor
hebben we elkaar hard nodig.
Alle goeds,
Arnoud Strijbis, bondsdirecteur
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De maatregelen vanaf 28 november 17u00
Op vrijdagavond 26 november publiceerde de Rijksoverheid dit bericht na een persconferentie
van het demissionaire kabinet. Kern van de boodschap is dat er een avondsluiting komt vanaf
17u00 en strengere maatregelen overdag. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen
die golden per 13 november.

Aangescherpte basisregels
De basisregels zijn aangescherpt en gelden voor iedereen:
● Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen (bij de GGD). Ook als je al gevaccineerd bent.
● Houd 1,5 meter afstand.
● Was vaak en goed je handen.
● Schud geen handen.
● Hoest en nies in je elleboog.
● Zorg voor voldoende frisse lucht.

Verdere maatregelen
●
●

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Alle locaties en evenementen moeten tussen 17u00 en 05u00 gesloten zijn. Er zijn alleen
uitzonderingen voor essentiële winkels en dienstverlening (sport wordt hier niet toe
gerekend).
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●
●
●
●

●

●
●
●

1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassenen vanaf 18 jaar, behalve tijdens het
sporten.
Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer
toegestaan.
Topsport (trainen en wedstrijden spelen) mag wel na 17.00 uur. Zonder publiek.
1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste
zitplaats geldt. Zoals in de horeca, waaronder ook de sportkantines. Dit heeft effect op
het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn.
1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld op beurzen. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder
mensen worden toegelaten.
‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.
Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en
met 12 jaar.

Gevolgen voor de sport
●
●
●
●
●
●

Alle sportaccommodaties moeten dicht tussen 17u00 en 05u00, met uitzondering voor
aangewezen topsportlocaties.
Alle sportkantines moeten in dit tijdvak ook dicht zijn.
1,5 meter afstand is overal verplicht.
Voor binnensporten blijft de CTB-plicht (coronatestbewijs) gelden.
Daarnaast dient iedereen binnen een mondkapje te dragen, behalve als iemand aan het
sporten is of als iemand zit.
Er is geen publiek toegestaan.

Coronatestbewijs (CTB)
●
●

●
●

●

Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een
coronatoegangsbewijs (CTB) vereist.
Voor de buitensport geldt dat dat een CTB niet nodig is, alleen op het moment dat de
binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer,
sportkantine) en het buitenterras worden gebruikt door een persoon.
Een CTB krijg je door het krijgen van een coronavaccinatie, een negatieve testuitslag of
nadat je bent genezen van corona.
Er is een uitzondering van de CTB-plicht voor mensen die functioneel aanwezig moeten
zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches,
onderhoudsmedewerkers, arbitrage en alle vrijwilligers. De uitzondering geldt niet voor
ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB
tonen.
Waar een CTB-plicht is, geldt vanaf 28 november ook de plicht tot het houden van 1,5
meter afstand en het dragen van een mondkapje.
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Belangrijk: check het CTB!
Uit cijfers die de Rijksoverheid heeft, blijkt dat slechts 35% van de sportverenigingen de
check doet. Dat doet de sportwereld, verenigingen en sporters geen goed.
Lees meer op onze website!
Protocol NOC*NSF
Het protocol van NOC*NSF is hier te vinden. Hier zal ook spoedig een update volgen van het
protocol per 28 november a.s. Bij dit protocol hoort ook een uitgebreid overzicht van vragen en
antwoorden; dat is hier te vinden. Op https://nocnsf.nl/sportprotocol staan ook
communicatiematerialen en andere informatie die u kunt gebruiken voor uw accommodaties.
Wij zullen in de nieuwsbrief van woensdag 1 december a.s. deze informatie nogmaals met u
delen.
Handboogsport specifiek
Voor de handboogsport geldt dat we de regels van de Rijksoverheid, vertaald voor de sport in
het protocol van NOC*NSF blijven volgen. Dit adviseren we ook aan alle verenigingen. Ook de
handboogspecifieke richtlijnen zullen we de komende dagen aanpassen.

Bondsbureau werkt volledig vanuit huis
‘Werk thuis’ is het dringende advies. Dit betekent dat de medewerkers van het bondsbureau
volledig vanuit huis werken, tenzij er een dringende noodzaak is op Papendal te zijn.
Volledig bereikbaar
We zijn en blijven volledig bereikbaar via onder meer e-mail en telefoon, mede door de nieuwe
wijze van telefonie. Daardoor zijn de telefoonnummers van kantoor doorgeschakeld naar
medewerkers van de NHB. De NHB is hierdoor op werkdagen bereikbaar van 10 tot 16 uur. Voor
en na die tijd kunt u een bericht achterlaten (en doe dat aub!) of een e-mail sturen. We hebben
ook de telefoonnummers verdeeld naar inhoud van de vraag:
● Algemeen: (026) 48 34 700
● Ledenadministratie: (026) 48 34 701
● Wedstrijdzaken: (026) 48 34 702
Mails kunnen naar de medewerkers worden verstuurd of naar: info@handboogsport.nl.

Indoorcompetities: situatie wordt bekeken
De indoorcompetities kunnen in principe doorgaan tussen 05u00 en 17u00. We zijn ons er zeer
van bewust dat dit natuurlijk in regio’s en bij verenigingen tot uitdagingen/problemen gaat
leiden. De komende dagen zullen we inventariseren wat de impact is en u informeren over de

Contactinformatie:
tel: +31 (0)26 48 34 700
e-mail: info@handboogsport.nl
Bezoekadres:
Nederlandse Handboog Bond
Papendallaan 60
6816 VD ARNHEM
KVK 40176031

wijze waarop we de komende tijd met de indoorcompetities om zullen gaan. Daarover zal ook
contact worden gelegd met de regiocompetitieleiders.
Als u daarover op dit moment reeds vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen
met het bondsbureau via wedstrijdzaken@handboogsport.nl.

Financiële steun
Dat de nieuwe maatregelen gevolgen hebben voor de sportbeleving is overduidelijk. De
Rijksoverheid voert al gesprekken met sectoren, waaronder de sportsector, om de gevolgen van
de pandemie te compenseren. Op aandringen van de NHB en enkele andere bonden wordt niet
alleen teruggekeken en gecompenseerd voor direct geleden schade, maar ook naar financiële
compensatie voor de structurele gevolgen van deze crisis. Denk hierbij aan de teruggang van
ledenaantallen en de gevolgen die dat heeft voor de duurzaam gezonde financiële basis van
verenigingen en bonden.
De Rijksoverheid heeft aangegeven ook met nieuwe compensatieregelingen te komen. Zie hier.

Alle actuele mogelijkheden en maatregelen steeds op www.handboogsport.nl
Op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten staat alle informatie over de maatregelen en
regels verzameld. Wij zullen dit de komende dagen ook weer aanpassen op basis van de
nieuwste overheidsregels.
Hier staat ook de link naar het sportprotocol van NOC*NSF en de richtlijnen voor de
handboogsport. Het kabinet erkent het belang van sporten en bewegen en roept het mensen
ook op om in beweging te blijven. Sportverenigingen blijven dus open! Dit wordt onder meer ook
duidelijk in deze lijst met vragen en antwoorden over sport van de Rijksoverheid. Veel vragen en
antwoorden zijn ook te vinden op de speciale coronapagina van NOC*NSF. Ook heeft de
Rijksoverheid een duidelijke pagina met vragen en antwoorden over de sport. Verder is het
bondsbureau bereikbaar voor vragen en antwoorden, vooral via info@handboogsport.nl.

Werken aan online aanbod #BacktoArchery
Door de lockdown zijn veel mensen beperkt in het beoefenen van hun sport. Aan het begin van
dit jaar hebben wij een aanbod ontwikkeld om mensen betrokken te houden bij de
handboogsport. De komende dagen zullen wij bekijken wat we de komende periode kunnen
organiseren om de betrokkenheid er te laten zijn.
Heb je vragen rond bepaalde onderwerpen?
Heb je zelf een idee?
Laat het ons vooral weten! Dan kunnen we daar nu op inspelen.
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Laat het ons weten via info@handboogsport.nl!

Agenda komende weken
●
●
●
●
●

Zondag 28 november: Lowlands Archery Serie Indoor te Boekel
Maandag 29 november: Vergadering rayon 3 (online)
Woensdag 8 december: Vergadering rayon 4 (online)
Zaterdag 11 december: Bondsraad (online)
Dinsdag 14 december: Vergadering rayon 2 (online)

