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Beste handboogsporters,

Wat was het een prachtige zaterdag 24 juli;
het was zinderende zilveren zaterdag, omdat
Gabriela Schloesser en Steve Wijler een
zilveren Olympische medaille wonnen in de
mixed team discipline. Vele Nederlanders
schreeuwden de pijlen het geel in, omdat ze
nagelbijtend voor de televisie zaten te kijken.
Het was de eerste medaille voor TeamNL in
Tokyo. De eerste zilveren handboogmedaille
ooit. 21 Jaar na Wietse van Alten in Sydney,
mochten we juichen om een Nederlandse
medaille in de handboogsport op de
Olympische Spelen. Op
www.handboogsport.nl en onze sociale
media hebben we hier veel aandacht aan besteed.

En wat betekent de zilveren medaille voor de handboogsport in Nederland? Leidt het tot een
toeloop van geïnteresseerde sporters naar de verenigingen? Bij de clinics op Olympic Festival in
Scheveningen en in Den Haag hebben we al gemerkt dat er vooral veel kleinere kinderen heel
graag willen handboogschieten. Hoe pakken wij dat aan? In ieder geval hebben we op de website
al aandacht besteed aan het leren handboogschieten bij verenigingen: Artikel website. En dat
past ook bij het inspireren van verenigingen waar we voor de zomer mee zijn gestart. Een
belangrijke rol bij het verenigingspanel, waar verenigingen verenigingen helpen. De NHB helpt
daarbij, ondersteunt dat en voert de regie. Vragen? Doe mee!

Ook belangrijk is het opleiden van trainers, wedstrijdleiders, scheidsrechters en andere mensen
die een belangrijke rol vervullen in de sport. Zonder hen is het onmogelijk de sport te
organiseren. In deze nieuwsbrief laten we ook een volgende stap zien die we de afgelopen tijd
hebben gemaakt. Naast het organiseren van opleidingen hebben we ook gezorgd voor een
nieuwe visie, die we uitwerken naar een praktische aanpak. Daar gaat u de komende tijd nog
veel meer van horen.

Ondertussen staat de wedstrijdkalender ook weer behoorlijk vol met wedstrijden. Schrijf je in en
doe mee. Stimuleer ook anderen om mee te doen. Samen maken we de handboogsport.

Fijne zomer, geniet van de sport!
Arnoud Strijbis
Bondsdirecteur

http://www.handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/2021/07/27/leren-boogschieten-begint-bij-de-vereniging/
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Samen het zilver verzilveren

Tijdens de Olympische Spelen krijgt onze sport heel veel aandacht. Zeker nu, met de zilveren
medaille die is behaald op het onderdeel mixed team. Dergelijke aandacht biedt mooie kansen
voor de handboogsport in het algemeen en verenigingen in het bijzonder. Nu is het moment om
meer leden aan je te binden, of de vereniging op een andere manier te versterken. Want leren
handboogschieten begint bij verenigingen.

Hier moeten we wel wat voor doen. Hoe pak je die kansen? Met andere woorden, hoe verzilver je
het zilver? Juist nu is de gastvrijheid en de beleving van de vereniging extra belangrijk.
Ledenbehoud is voor een sterke vereniging immers net zo belangrijk als ledenwerving.

Voor wie een duwtje in de goede richting nodig heeft, organiseren we binnenkort
werk-/inspiratiesessie(s). Meer informatie over data en inhoud volgen.

Vragen of opmerkingen? Mail naar projecten@handboogsport.nl.

Inventarisatie schade door overstromingen Limburg/Noord-Brabant

Ook wij zijn geschrokken van de overstromingen in Limburg en Brabant. Daarom is er ook
contact gelegd door de NHB met de vraag aan verenigingen of zij of (een van) hun leden zijn
getroffen. Daarop is tot nu toe nog geen bericht gekomen dat er verenigingen zijn getroffen.
Gelukkig. Ongetwijfeld is er wel persoonlijk leed. Die mensen wensen wij veel sterkte.

Vraag is dus of er bij de leden van de NHB verenigingen of andere sportaanbieders zijn waarvan
de accommodatie schade heeft opgelopen door de overstromingen in Limburg en
Noord-Brabant in juli? Mogelijk komen deze clubs in aanmerking voor een vergoeding voor
niet-gedekte schade. Momenteel werkt de landelijke overheid aan een Ministeriële Regeling,
waarin de voorwaarden voor een vergoeding en ook het aanvraagproces worden vastgelegd.
Zodra de Regeling wordt gepubliceerd zullen wij u daar z.s.m. nader over informeren.

Omdat deze overstroming als Nationale Ramp is gekwalificeerd, is NOC*NSF namens de sport in
overleg getreden met het ministerie van VWS om de mogelijke steunmaatregelen te bespreken.
Daarbij is een zo goed mogelijk inzicht in de omvang van het aantal getroffen clubs en de schade
van belang.

Daarom ontvangen we graag zo snel als redelijkerwijs mogelijk een eerste, ruwe inventarisatie
van: de naam van de getroffen club en adresgegevens, aard van de schade en een inschatting
van de niet-gedekte schade. De inventarisatie kunt u richten aan gerben.hardeveld@nocnsf.nl.

Zoals gezegd heeft de NHB de verenigingen in Limburg/Noord-Brabant reeds per email
benaderd met het verzoek zich te melden indien er schade is aan de accommodatie door de
overstromingen. Mocht u dit nog niet hebben gemeld, doe dit dan alsnog.

Relevante link: Wet Tegemoetkoming bij schade

mailto:projecten@handboogsport.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009637/2021-07-01


Bij vragen kunt u zich richten tot arnoudstrijbis@handboogsport.nl

Grijp je kans: Volg de scholing tot vertrouwenscontactpersoon via het Sportakkoord

In april stuurden wij alle verenigingen een enquête om te inventariseren en registreren welke
verenigingen een vertrouwenscontactpersoon hebben. Op basis van de resultaten willen we
verenigingen op weg helpen om een VCP aan te stellen en hen verder informeren omtrent een
veilig sportklimaat. Deze enquête is door veel verenigingen ingevuld, waarvoor dank!

Vanaf september zijn er weer scholingen tot vertrouwenscontactpersoon gepland. Tijdens de
scholing krijgen deelnemers de juiste informatie en kennis waardoor zij de rol van
vertrouwenscontactpersoon binnen verenigingen op zich kunnen nemen.

Bijna de helft van de verenigingen die de enquête invulde, gaf aan nog geen
vertrouwenscontactpersoon te hebben, maar deze wel graag aan te willen stellen. Met deze
verenigingen nemen we binnenkort persoonlijk contact op. Het is nu namelijk mogelijk de
scholingen via het Sportakkoord te regelen. Dat betekent dat het deelnemers niets kost!

Wil je ook gebruik maken van deze mogelijkheid? Mail dan naar projecten@handboogsport.nl.

Project opleidingen: de visie van de NHB op leren en opleiden

Als eerste stap om ons opleidingsaanbod van goed naar beter te brengen, hebben we onze visie
op leren en opleiden uitgebracht. Deze visie is tot stand gekomen na verschillende gesprekken
en werksessies met collega’s van het bondsbureau, de commissie opleidingen en een externe
projectleider.

Dit document geeft inzicht in de uitgangspunten die de NHB gebruikt om trainers, instructeurs
en andere kaderleden in beweging (ontwikkeling) te krijgen en te houden. Juist om de
handboogsport sterker te maken, juist aan de basis, bij de verenigingen.
Hier gaan we onze huidige opleidingsactiviteiten aan spiegelen en daar waar nodig aanpassen.
Onze toekomstige activiteiten, of handige tools die ontwikkeling binnen onze doelgroepen
stimuleren, ontwikkelen we langs deze lijn. We gaan dus kijken in welke mate ons aanbod op dit
moment aan deze visie voldoet, om dit vervolgens aan te passen naar de wenselijke situatie.

Dit betekent ook dat we in de volgende stap de manier waarop we onze opleidings- activiteiten
organiseren gaan aanpakken. We stellen een duidelijke structuur met een taak en rolverdeling
op met alle betrokken partijen. Hierover lees je meer in een volgende nieuwsbrief.

mailto:arnoudstrijbis@handboogsport.nl
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=7038c40298&e=dbe468b5a2
https://www.handboogsport.nl/2021/03/24/het-sportakkoord-en-de-handboogsport/
mailto:projecten@handboogsport.nl
https://drive.google.com/file/d/19fwM9rwGfr1re5uLKioqOHhR2-1kMbCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fwM9rwGfr1re5uLKioqOHhR2-1kMbCc/view?usp=sharing


Heb je een van de opleidingen van de NHB gevolgd en wil je je mening hierover delen? Of heb je
een passie voor opleidingen en denk je dat je ons op een andere manier kan helpen? Lees dan
het visiedocument eens door en mail projecten@handboogsport.nl

WBTR (herhaald bericht)

Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ingegaan. Bij de nieuwsbrief van 30 juni
jl. is een aparte WBTR nieuwsbrief verstuurd: klik hier. Vragen? Stuur ze naar
wbtr@handboogsport.nl.

Wetswijzigingen met gevolgen voor sportclubs ingesteld

Vanaf 1 juli zijn er een aantal wetswijzigingen ingesteld die ook van invloed zijn op
sportverenigingen en sportaanbieders, zoals de onder andere de sluiting van rookruimtes in
openbare gebouwen, het strafbaar stellen van de wederverstrekking van alcohol en de invoering
van statiegeld op flesjes onder de één liter. Wat betekent dit voor sportverenigingen? Klik hier
voor het NOC*NSF overzicht.

Wedstrijdnieuws

De meeste wedstrijden voor de komende tijd staan op www.handboogkalender.nl. Ook staat er
een apart bericht op de website met alle noodzakelijke links en informatie: bericht aankomende
wedstrijden. Hier een kort overzicht van de komende wedstrijden:

● 7 augustus: JeugdFITA in Stein
● 14 en 15 augustus: selectiewedstrijd interland 25m1pijl in Rijen
● 15 augustus: NK Hout in Goirle
● 28 augustus: JeugdFITA in Purmerend
● 28 augustus: Veteranendag in Schijndel
● 29 augustus: Lowlands Archery Series Target 50/70 in Purmerend
● 5 september: NK Jeugd in Berkel-Enschot

Barebow ranglijst nu op de site

De Barebow discipline heeft sinds kort ook haar eigen nationale ranglijst. De Nationale Ranglijst
Barebow is een gecombineerde lijst van dames en heren Barebow. Om zoveel mogelijk sporters
samen te kunnen voegen in één ranglijst, worden van WA1440 rondes maar 3 afstanden (70m op
122 cm en 50/30m op 80cm) meegenomen in de scoreverwerking. Alle klassen die deze
afstanden schieten, komen in aanmerking voor de lijst.

mailto:projecten@handboogsport.nl
https://drive.google.com/file/d/1ne1_1HwhE4V73ulvPXMtkvBMEXBZ_dEp/view?usp=sharing
mailto:wbtr@handboogsport.nl
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/07/wetswijzigingen-met-gevolgen-voor-sportclubs-ingesteld
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/07/wetswijzigingen-met-gevolgen-voor-sportclubs-ingesteld
http://www.handboogkalender.nl
https://www.handboogsport.nl/2021/07/19/wedstrijdinfo-aankomende-nhb-evenementen/
https://www.handboogsport.nl/2021/07/19/wedstrijdinfo-aankomende-nhb-evenementen/


Scores van 2x 50m op 122cm blazoen worden herberekend om qua niveau overeen te komen
met WA1440 scores. Klik hier voor de ranglijst.

Protocol en richtlijnen handboogsport op www.handboogsport.nl

Alle sportaccommodaties zijn weer open. Wedstrijden en evenementen zijn toegestaan.
Beperkingen? De basismaatregelen. Op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten staat alle
informatie over de mogelijkheden om te sporten in de tijd dat er nog beperkingen zijn in
verband met corona verzameld. Hier staat ook de link naar het sportprotocol van NOC*NSF en
de richtlijnen voor de handboogsport.

Verder staan op dit deel van de website verwijzingen naar de Rijksoverheid, NOC*NSF en andere
bronnen. Het bondsbureau is bereikbaar voor vragen en antwoorden, vooral via
info@handboogsport.nl.

Op www.handboogsport.nl is recent verschenen

Op de website van Handboogsport Nederland worden regelmatig zaken aangepast. In de
nieuwsbrief een greep van de laatste artikelen en eventuele aanpassingen.

Q&A beginnerscursus en promotietool Clubbase op inspiratiepagina voor verenigingen
De beginners-, basis-, introductie-, starterscursus. Elke vereniging doet het op haar eigen manier.
Wat kunnen zij van elkaar leren? We vroegen alle verenigingen om hun vragen over de
beginnerscursus aan het verenigingspanel voor te leggen. Het verenigingspanel ging in gesprek
om deze vragen te beantwoorden. Het resultaat is een Q&A op onze inspiratiepagina.
Heb je zelf nog een vraag? Laat hem dan hier achter.

Op dezelfde pagina is informatie toegevoegd over de Clubbase promotietool. Met deze
promotietool creëer je gratis, snel en eenvoudig promotiemateriaal om jouw (sport)aanbod
en/of jouw sportclub zelf te promoten. Kies bijv. een poster, Facebook header, Instagram post, of
flyer en pas kleuren, teksten en/of foto’s aan.

Olympische Spelen
Olympisch handboogzilver, dat was nog nooit eerder gebeurd. Het was 21 jaar na Wietse van
Alten dat Nederland een handboogmedaille won. Handboogsport is een kijksport in optima
forma, handboogsport is een sport die mensen aantrekt en stimuleert. Gabriela Schloesser, Sjef
van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler hebben ons op het puntje van de stoel laten zitten,
zowel bij de mixed teams finales, de heren recurve teamwedstrijden en de individuele
eliminaties. Gabriela en Steve wisten een schitterende zilveren medaille te behalen, waarvoor
veel media aandacht is geweest.

https://www.handboogsport.nl/nlranking/views/vws_pub_ranking.php?d=BB
http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://docs.google.com/document/d/1EuG0lL8HRH6QBI2Zyjqw1ndOdabId1Agdnh8Tfq2W5A/edit
mailto:info@handboogsport.nl
http://www.handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/over-handboogsport/inspiratie/
https://docs.google.com/forms/d/154V6Rs0pc80jj2D3WE4MShQF_vOYc4PAsPNK75LwFQI/edit?usp=sharing
https://clubbase.sport.nl/promotietool


Ook werken we aan de look & feel van de website. Heb je daar ideeën over, laat het ons weten
via communicatie@handboogsport.nl.

WK Jeugd 9-15 augustus Wroclaw (Polen)

Naar het WK Jeugd te Wroclaw zal een team van 10 sporters en 3 begeleiders worden
afgevaardigd. De kwalificatierondes zullen plaatsvinden op 10 augustus, waarna vanaf 11
augustus de eliminatieronden zullen zijn. Wij zullen u uiteraard via de site en social media op de
hoogte houden van de prestaties.

Bondsbureau werkt meer vanuit kantoor, maar ook vanuit huis

Het thuiswerkadvies van het kabinet is losgelaten, maar dat betekent niet dat de medewerkers
van de NHB volledig vanuit kantoor zullen werken. We werken hybride; wekelijks met z’n allen
één dag op kantoor, verder afhankelijk van de noodzaak om er te zijn. Het bondsbureau op
Papendal wordt daardoor niet dagelijks bezet door medewerkers van het bondsbureau. We zijn
en blijven bereikbaar via onder meer e-mail en telefoon.

Laat een bericht achter!
Als je een bericht achterlaat bij een van de medewerkers op de voicemail, spreek dan een
telefoonnummer in als je teruggebeld wilt worden of stuur een mail naar
info@handboogsport.nl. Door de doorschakeling zijn de nummers van waar gebeld wordt niet
zichtbaar.

mailto:communicatie@handboogsport.nl
mailto:info@handboogsport.nl

