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Corona update Handboogsport Nederland
Zaterdag 29 mei 2021

Beste handboogsporters,

Hebben jullie het ook gehoord? Demissionair premier Rutte had het over boogschieten tijdens
zijn persconferentie. Boogschieten als sport waar anderhalve meter afstand goed mogelijk is.
Eindelijk, na heel veel tijdsinvestering kwam het hoge woord er uit. Handboogsporten is heel
goed mogelijk met in achtneming van de basisregels.

Vanaf 5 juni mag er weer meer. En daar zijn we blij mee. In deze update hebben we de
hoofdpunten kort op een rij gezet. In de loop van maandag 31 mei zal het algemeen
sportprotocol van NOC*NSF zijn aangepast. Woensdag 2 juni komen wij met een reguliere
nieuwsbrief - het is dan immers de eerste woensdag van de maand - waarin we eventuele vragen
zullen beantwoorden en waarin we een uitgebreidere toelichting geven op de nieuwe spelregels
voor de handboogsport.

Fijn weekend!

Arnoud Strijbis
Bondsdirecteur
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Onderwerpen

In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen:

Corona update Handboogsport Nederland
Onderwerpen
Wat mag er weer vanaf 5 juni?

Basisregels
Sporten zonder anderhalve meter afstand
Jeugdwedstrijden mogen weer
Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer
toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Dit betekent voor de handboogsport dat
wedstrijden voor aspiranten en cadetten weer mogen.
Geen publiek
Sportkantines en kleedkamers weer open
Mondkapjes
Aantal personen binnen

Alle actuele mogelijkheden en maatregelen steeds op www.handboogsport.nl
Vervolgstap Openingsplan op 30 juni
Indoorcompetitie tot en met 20 juni
Start verenigingspanel: hoe starten we het verenigingsleven weer op?
TASO compensatieregeling weer geopend met een lagere drempel
Informatie sportlocaties, statiegeld kleine petflessen - Statiegeld Nederland
Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK)
Lowlands Archery Series
TeamNL schiet stage 2 World Cup in Lausanne deze week
Bondsbureau werkt voornamelijk vanuit huis

Laat een bericht achter!

Wat mag er weer vanaf 5 juni?

De Rijksoverheid heeft het volgende gepubliceerd, waarbij wij onze eerste interpretaties voor de
handboogsport hebben toegevoegd.

Basisregels
De basisregels blijven onverkort van kracht;

● Was vaak en goed uw handen.
● Houd 1,5 meter afstand van anderen.
● Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
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Sporten zonder anderhalve meter afstand
Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter
afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Voor de handboogsport geldt dus dat
“zonder 1,5 meter afstand” kan worden geïnterpreteerd als niet noodzakelijk om 1,5 meter
afstand te houden aan de schietlijn, want dan staan we normaliter iets dichter bij elkaar en bij
het halen van de pijlen en het noteren van de scores. Verder is 1,5 meter afstand goed mogelijk,
zoals demissionair premier Rutte het duidelijk aangaf.

Jongeren en kinderen tot en met 27 jaar hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te
houden tijdens het sporten.

Jeugdwedstrijden mogen weer
● Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer

toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Dit betekent voor de handboogsport dat
wedstrijden voor aspiranten en cadetten weer mogen.

○ Wij dagen verenigingen uit voor aspiranten en cadetten weer wedstrijden te
organiseren binnen de nieuwe regels. Als er wedstrijden worden gepland, geef
het door aan wedstrijdzaken@handboogsport.nl.

○ Met De Meierijers Berkel-Enschot en HBS Almere hebben we al contact over de
geplande Jeugdfitawedstrijden op 13 en 28 juni; deze lijken nu ‘gewoon’ doorgang
te kunnen vinden.

● Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden
tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.

Beginnerscursussen
● Groepslessen zijn toegestaan, wat betekent dat basis- en beginnerscursussen volledig

kunnen worden opgepakt.

Geen publiek
● Publiek bij amateursportwedstrijden is nog niet toegestaan.

Sportkantines en kleedkamers weer open
● Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open.
● En ook de sportkantines mogen open.

○ Reserveren (oftewel registreren wie aanwezig is) en een gezondheidscheck blijft
verplicht.

○ Reserveren voor maximaal 4 personen tegelijk.

Mondkapjes
Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

mailto:wedstrijdzaken@handboogsport.nl
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Aantal personen binnen
Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit betekent dus
dat in binnensportaccommodaties maximaal 50 mensen exclusief vrijwilligers en trainers
tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.

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. 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.

De wijzigingen per 5 juni zijn doorgevoerd, maar kunnen op basis van het definitieve
sportprotocol van NOC*NSF nog worden aangepast.

Vervolgstap Openingsplan op 30 juni

Er gloort nog meer licht in deze beginnende zomer. Het kabinet heeft de volgende stap naar
voren gehaald. 30 juni is de datum waarop de volgende stap gezet kan worden, mits het aantal
besmettingen niet weer enorm stijgt. Zie hiervoor ook de infographic van de Rijksoverheid, welke
is de downloaden via deze link en aan het einde van deze update is toegevoegd.

Indoorcompetitie tot en met 20 juni

De Regiocompetitie Indoor loopt nog tot en met zondag 20 juni. Na die datum gaan de
regiocompetitieleiders zich klaarmaken voor een goede start van de nieuwe competitie in
september 2021. Wij wensen iedereen veel succes en vooral plezier bij het voltooien van de
indoorcompetitie.
Heb je leuke foto’s of verhalen over de indoorcompetitie? Stuur ze door naar
communicatie@handboogsport.nl.

De Regiocompetitie 25m1pijl is definitief gestaakt, omdat hier nog zeer weinig wedstrijden waren
geschoten. Klik hier voor verdere informatie en de gevolgen voor de aansluitende
kampioenschappen en wedstrijden.

http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
mailto:info@handboogsport.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/28/openingsplan-stap-voor-stap-meer-mogelijk
mailto:communicatie@handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/2021/05/18/nieuws-over-de-bondscompetities-regiocompetitie-indoor-hervat-vanaf-19-mei/
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Oproep | gesloten gemeentelijke sportaccommodaties tijdens zomermaanden

Meerdere sportclubs lopen er tegenaan dat gemeenten sportaccommodaties in de
zomermaanden (juni, juli augustus) gesloten houden, gaan sluiten of als test- en vaccinatielocatie
gebruiken. Dit terwijl veel bonden en verenigingen de sport in de zomermaanden juist willen
opstarten en verder uitbreiden.
Heb je hier als vereniging hier ook mee te maken? Laat het ons weten, het liefst met een
praktisch voorbeeld, zodat we hierover met de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF in
gesprek kunnen. Mailen mag naar: info@handboogsport.nl.

Verenigingspanel: hoe starten we het verenigingsleven weer op? Praat en doe mee!
(herhaald bericht)

De meeste leden staan ongetwijfeld te trappelen om hun boog weer op de vereniging ter hand
te nemen. Voor veel verenigingen hebben de activiteiten echter maandenlang stil gelegen, en het
‘opnieuw opstarten’ kan voelen als een lastige klus.

Omdat verenigingen elkaar het beste kunnen helpen, hebben we een verenigingspanel in het
leven geroepen. Dit panel van verenigingsbestuurders gaat een aantal keer met elkaar in
gesprek om een toolkit samen te stellen die verenigingen kunnen gebruiken om leden en
vrijwilligers weer te activeren.

Het panel wordt hierna gewoon voortgezet, iedere keer met een ander thema en andere
bestuurders. Wil je aansluiten voor de volgende ronde? Graag!
Mail projecten@handboogsport.nl.

TASO compensatieregeling geopend met een lagere drempel

De loketten voor zowel de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) als de TVS
(Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) zijn sinds gisteren weer open! Dit betekent
dat er door sportverenigingen en verhuurders van sportaccommodaties compensatie voor het
eerste kwartaal van 2021 kan worden aangevraagd. Inhoudelijk zijn de regelingen, ten opzichte
van de vorige kwartalen, inhoudelijk niet zullen wijzigen. Wel zal de drempel voor de TASO
worden verlaagd naar 1000 euro en het maximumbedrag worden verhoogd naar 24.000 euro.
Hiermee zullen nog meer sportverenigingen een beroep op de TASO kunnen doen. Met name
voor kleinere sportverenigingen wordt de regeling dan aantrekkelijker. Dit is een resultaat van de
actieve lobby van de kleinere sportbonden onder leiding van de NHB.

mailto:info@handboogsport.nl
mailto:projecten@handboogsport.nl
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Bij de TVS was het compensatiepercentage voor de zogenaamde ‘niet gebruiksgebonden huur’
45%. Dit percentage is verhoogd.

Verder is NOC*NSF nog in gesprek met het ministerie van VWS over hoe steun aan sportbonden
vormgegeven kan worden. Eerder riep de Tweede Kamer al op om sportbonden die door de
coronacrisis in de problemen komen te ondersteunen. De komende tijd moet duidelijk worden
hoe dit ingevuld gaat worden. Zodra dat bekend is zullen wij hierover berichten. Ook dat kan
immers weer gevolgen hebben voor de NHB en haar leden.

TeamNL Handboog gaat voor de medailles op EK Outdoor

Van dinsdag 1 tot en met zondag 6 juni vindt het EK outdoor (recurve en compound) plaats in de
Turkse badplaats Antalya. Hieraan zullen elf Nederlandse sporters deelnemen, waaronder
titelverdediger bij de recurve heren Steve Wijler en nummer 1 van de wereld bij compound Mike
Schloesser. Zowel individueel als in de teamdisciplines heeft Nederland medaillekansen.
Bondscoaches Ron van der Hoff en Marcel van Apeldoorn hebben er vertrouwen in.
Lees het hele artikel hier.

Bondsbureau werkt voornamelijk vanuit huis

Het advies van het kabinet is nog altijd: “Werk thuis!”. 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.

https://www.handboogsport.nl/2021/05/29/teamnl-gaat-voor-de-medailles-op-ek-outdoor/
mailto:info@handboogsport.nl
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