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NHB-Nieuwsflits: Donderdag 25 juni 2020 
 
Beste handboogsporters, Beste verenigingsbestuurders, 
 
We mogen weer! Buiten én binnen. Trainingen én wedstrijden. Sporten én ontmoeten. 
Dat is fijn, dat is goed en dat geeft perspectief voor ons allemaal. Sportief én financieel. We 
mogen weer meer dan we hadden gehoopt, maar er zijn nog wel beperkingen. Het belangrijkste 
is en blijft: gebruik je gezond verstand! 
 
“Door afstand te houden creëren we ruimte voor elkaar,” gaf premier Rutte woensdagavond aan. 
Voor de sport betekent dit het volgende. Tijdens het sporten hoeven we géén 1,5 meter afstand 
te bewaren, maar buiten de sportactiviteiten geldt wél de 1,5 meter afstand. Het persbericht van 
de Rijksoverheid vindt u hier of in eenvoudige taal hier. Daarbij blijven de normen:  

- Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
- Houd 1,5 meter afstand van anderen (buiten het actief sporten); 
- Was vaak uw handen; 
- Werk zoveel mogelijk thuis; en 
- Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 
Voor het buiten sporten kan de sport bijna zoals ‘vroeger’ worden hervat. Buiten de 
sportactiviteiten 1,5 meter afstand voor iedereen ouder dan 18 jaar. Tijdens het sporten hoeft 
dat niet. De afstand buiten het actief sporten heeft natuurlijk impact op onze evenementen en 
wedstrijden, zeker als er meer dan 250 personen zijn. Belangrijk is dat we invulling geven in wat 
er wel onder de sportactiviteiten valt en wat niet. 
Voor binnenactiviteiten gelden er striktere regels. Weliswaar mag er zonder 1,5 meter afstand 
worden gesport, maar moet buiten de sportactiviteiten 1,5 meter afstand worden gehouden 
door iedereen vanaf 19 jaar. Daarbij moeten de ruimtes die niet voor de sportactiviteiten 
zodanig worden ingericht dat er 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd. Ook voor 
looproutes. Ook dit vraagt uitwerking. 
Het is erg belangrijk dat er door verenigingen contact wordt gelegd met de gemeente. Voor het 
heropstarten van de binnenactiviteiten en wedstrijden/evenementen is dit cruciaal, want de 
gemeenten zijn de handhavende partij.   
 
Op basis van dit alles worden het sportprotocol van NOC*NSF en de richtlijnen van NOC*NSF 
aangepast. Dit gebeurt op dit moment. Deze zullen we vrijdag 26 juni via een NHB-nieuwsbrief 
verspreiden en op www.handboogsport.nl (in het bijzonder op deze pagina) plaatsen. We 
werken ook aan nieuwe communicatiematerialen, die verenigingen kunnen gebruiken. 
Daarnaast nemen we contact op met verenigingen die nog wedstrijden in de planning hebben 
staan en is er ruimte voor verenigingen om wedstrijden te organiseren. Als daar hulp bij nodig is, 
neem dan contact op met het bondsbureau. 
 
Tot snel weer op de baan, in het veld of op welke handboogaccommodatie dan ook! 
 
Arnoud Strijbis, Algemeen Directeur NHB 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal
http://www.handboogsport.nl/
http://www.handboogsport.nl/verantwoordsporten

