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Woord vooraf 
 
De Nederlandse Kampioenschappen outdoor zijn achter de rug. Dat we in zonnige 
weersomstandigheden de kwalificaties en eliminatie rondes schoten bij Landmans Unie in 
Schijndel en op de Parade in ‘s-Hertogenbosch onze schutters een geweldig podium voor de 
finales konden bieden was fantastisch. Het belooft iets voor de WK volgend jaar op diezelfde 
plek. Met geweldige winnaars, fantastische vrijwilligers, enthousiaste toeschouwers en vele 
mensen die de handen uit de mouwen staken was het een prachtig evenement om onze sport 
aan een breder publiek te tonen. Het was een goed NK, maar niet perfect. Wij hebben een lijst 
gemaakt van zaken die nog beter kunnen. Als u nog ervaringen heeft, die u wilt delen, dan mag 
en kan dat altijd. 
 
Ondertussen gebeuren er ook vele andere zaken. Ik heb de laatste tijd ook vaker de vraag 
gekregen wat er op het bondsbureau allemaal wordt gedaan. Ik geef een aantal voorbeelden: 

● Voorbereiding van de EFAC 2019. Samen met de regiegroep en verenigingen wordt het 
plan van aanpak voor de EFAC uitgewerkt. Op het bondsbureau is ondertussen het logo 
ontworpen, een aanzet voor de website en het betalingssysteem gemaakt en wordt 
contact onderhouden met de IFAA; 

● Competitiemailing 2018/2019 is gemaakt en verzonden naar de verenigingen; 
● Verantwoording subsidies NOC*NSF en jaarrekening NHB zijn afgerond; 
● Selectieprocedures en voorbereidingen voor internationale toernooien; 
● Gesprek met de werkgroep Run Archery over de verdere aansluiting en versterking van 

deze discipline; 
● Verdere uitwerking van de nieuwe privacywetgeving, die van invloed is voor de NHB en 

alle verenigingen; 
● Werken aan een wijziging van statuten zodat de NHB sterker wordt ... 

… en daarnaast natuurlijk reguliere zaken als het beantwoorden van vragen per telefoon en 
e-mail, het verzorgen van de ledenadministratie en de financiële administratie, het zorgen voor 
nationale kampioenschappen, competities en wedstrijden. 
 
We stropen onze mouwen op om het beste te bereiken voor de handboogsport. En dat laten we 
ook zien met deze nieuwsbrief waarin we iedereen zo breed mogelijk willen informeren over wat 
er speelt. Stuur deze nieuwsbrief dus vooral door naar uw leden of anderen die geïnteresseerd 
zijn. 
 
Sportieve groet en een fijne zomer gewenst, 
 
Arnoud Strijbis, Algemeen Directeur NHB: arnoudstrijbis@handboogsport.nl  
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Toelichting gebruik Google documents. 
 
Dit document kan bekeken worden zonder noodzaak tot inloggen in Google.  Bij interesse voor het opslaan van het 
document voor eigen archief kan het document in diverse formats worden opgeslagen (ook dit kan zonder Google 
account) Zie de visuele instructie hieronder. 

 

 
Instructie downloaden Google document 
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Trainersopleidingen september 2018: er zijn nog plaatsen vrij voor HBT-3! 

De opleidingen tot assistent-trainer (HBT2) en verenigingstrainer (HBT3) starten weer in 
september. Met 21 inschrijvingen zit HBT-2 vol, maar er zijn nog plaatsen vrij voor de HBT-3, de 
opleiding tot verenigingstrainer.  
De HBT 3-opleiding start weer op zaterdag 22 september, telt in totaal tien cursusdagen (inclusief 
examendag in juni) en wordt op verschillende locaties in Nederland georganiseerd. 
Alle informatie over deze opleidingen vindt u op https://www.handboogbond.nl/opleidingen/ en 
via de inschrijfpagina op de website www.sportopleidingen.nl van onze partner in opleidingen, de 
Academie voor Sportkader. 
Daarnaast is de inschrijving voor de HBT-2 opleiding, die start in januari 2019 inmiddels geopend. 
 
Direct aanmelden voor de opleidingen tot handboogtrainer kan via de link: 
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen?zoekopdracht=handboogtrainer 
 
Bij interesse in deze of andere opleidingen, zoals trainer traditioneel, of wanneer een of meerdere 
verenigingen zelf een opleiding willen huisvesten, kan contact worden opgenomen met 
info@handboogsport.nl o.v.v. opleidingen. 

Opleiding wedstrijdleider op zaterdag 8 september in Eindhoven 

Op zaterdag 8 september is de eendaagse opleiding tot wedstrijdleider. 
Klik hier voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. 
 
Later dit najaar komen er ook weer opleidingen voor scheidsrechters. Nadere informatie volgt 
hierover binnenkort. Ook deze opleidingen zijn dan te vinden op de websites van de NHB en 
www.sportopleidingen.nl  
 
Heeft u nog vragen over deze en andere opleidingen? Mail naar info@handboogsport.nl met als 
onderwerp ‘opleidingen’ en wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. 

Inschrijvingen NK Hout en NK Veld geopend 

Komende maanden staat een aantal nationale kampioenschappen op het menu. Voor twee NK’s 
staat momenteel de inschrijving open. Klik op onderstaande toernooien voor verdere informatie 
en de mogelijkheid tot inschrijving. 
- NK Hout, Goirle, 12 augustus 
- NK Veld, Ysselsteyn, 15 + 16 september 
Voor vragen over deze toernooien, kunt u contact opnemen met Bart Sterken, NHB Wedstrijdzaken,, via 
bartsterken@handboogsport.nl. 
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Nieuwe vereniging aangesloten bij de NHB 

Per 1 juni heten wij weer een nieuwe handboogvereniging welkom: 
Handboogschutterij de Ster 2.0 heeft zich aangesloten bij de NHB, en valt onder de regio 115 en 
rayon 4. 
De gegevens zijn:  
HBS De Ster 2.0,  
Lisweg 5,  
6102 CW  te Echt 
secretaris is Dhr. D. Gielen 
Emailadres en website: info@hbsdester.com / http://www.hbsdester.com/ 

Weer 12 nieuwe handboogtrainers 

De HBT-2-opleiding van dit voorjaar is afgerond en heeft weer 12 nieuwe handboogtrainers 
opgeleverd. De felicitaties gaan naar Sylvia Damen, Robbin Haasnoot, Marcel van Hout, Pieter 
Kabel, Ron van Niel, Miriam Smolders, Stijn Verhoeff, Mark de Wever, Sjors Wijgerde, Berend 
Bouvy, Nathalie Meijs en Rudolf Biemans.  
Gefeliciteerd met jullie diploma en veel plezier en succes als handboogtrainer! 

Nieuwe privacywetgeving (AVG) 

Eind mei is de nieuwe privacywetgeving ingegaan. Dit is vast niet aan jullie voorbijgegaan. Vanuit 
het bondsbureau hebben we verwerkingsovereenkomsten gesloten met onze leveranciers en de 
partijen waar we contact mee hebben. Verenigingen hebben informatie ontvangen via meerdere 
nieuwsbrieven, rayonvergadering of anderszins. Met gezond verstand en een frisse blik hebben 
we al goede stappen gezet.  
 
Mocht u desalniettemin nog vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten via 
info@handboogsport.nl met als onderwerp ‘Privacy’. 
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Transparante besluitvorming bondsraad en bondsbestuur 

Alle verslagen van vergaderingen van de bondsraad en het bondsbestuur zijn voortaan openbaar 
en terug te vinden op de website van de NHB. Onder het kopje ‘Over NHB’  vindt u publicaties. 
Zowel bondsraad en bondsbestuur vinden het belangrijk dat alle leden op de hoogte kunnen zijn 
van de besluitvorming. 
 
Bij vragen over de besluitvorming van bestuur en bondsraad kunt u contact opnemen met algemeen 
directeur Arnoud Strijbis via arnoudstrijbis@handboogsport.nl 

Bondscontributie blijft gelijk 

De bondsraad heeft op 26 mei jl. besloten om de bondscontributie niet te verhogen. Dit betekent 
dat de contributie voor senioren blijft staan op 58 euro en voor jongeren t/m 17 jaar 29 euro. 
Omdat er in 2017 een eenmalig financieel overschot was door met name minder uitgaven aan 
personele kosten (wisselingen van algemeen directeur en programmamanager topsport) is er 
ruimte om voor het jaar 2019 af te wijken van het geldende beleid. Hiermee wordt een signaal 
afgegeven aan alle leden van de NHB. De Bond wil er zijn voor alle leden, jong en oud, in elke 
discipline.  
Bovendien loopt er op dit moment het gesprek over de toekomstige structuur van de NHB. 
Daarbij hoort ook dat er gekeken wordt naar de lidmaatschappen die de Bond aanbiedt en welke 
voordelen aan het lidmaatschap zijn verbonden.  

Beleid bondsonderscheidingen aangepast 

Het bondsbestuur heeft in haar vergadering van 7 mei jl. het beleid ten aanzien van 
bondsonderscheidingen iets aangepast. Verenigingen die 25, 50, 75 etc jaar bestaan krijgen 
voortaan een aandenken met NHB-logo en inscriptie. Zij dienen dit nog steeds zelf aan te vragen. 
Het bestuur heeft het beleid gewijzigd, omdat er verenigingen waren die voor de tweede keer 
een uurwerk of bord kregen. Dan is het geen passend cadeau meer. Het beleid is terug te vinden 
op de website van de NHB onder het kopje Voor verenigingen en dan navigeren naar 
ledenadministratie. 
Voor vragen of aanvragen kunt u contact opnemen met info@handboogsport.nl  ovv onderscheidingen 

Contract algemeen directeur Arnoud Strijbis verlengd 

Het bestuur heeft besloten het contract van algemeen directeur Arnoud Strijbis te verlengen. 
Arnoud begon half juni in zijn functie en doet dat naar tevredenheid. In gesprekken is duidelijk 
geworden dat zowel onze directeur ook graag doorgaat met zijn werkzaamheden. 

Commissie Run-Archery 

Enkele jaren geleden is run-archery erkend als officiële handboogdiscipline. Een actieve groep 
mensen is vervolgens aan de slag gegaan om deze discipline te brengen tot wat deze nu is. Een 
groeiende discipline met een steeds grotere groep sporters die er in actief is. Zo is er ook de 
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Open Dutch Run-Archery Club, een goede wedstrijdenreeks onder auspiciën van de NHB. De 
commissie run archery had echter geen officiële status en dat vond het bestuur vreemd. Daarom 
is de samenwerkende groep nu officieel een commissie van de NHB.  

Positionering van de handboogsport 

De manier hoe mensen sporten verandert. Materialen veranderen. De wijze hoe de sport wordt 
gefinancierd verandert. Voeding- en trainingstechnieken veranderen. Dat betekent dat wij met 
onze mooie handboogsport niet stil mogen staan. Daarom is de NHB sinds dit jaar onderdeel van 
het SX Bondgenotenprogramma, een programma waarin we samen met andere sportbonden 
met onder meer een sportmarketingbureau, beleidsmakers en ondernemers in de sport 
samenwerken om kansen te pakken voor onze sport. Juist om de kracht van wat we hebben te 
vergroten en kansen te pakken die er voor ons liggen. In dit kader gaan we ook aan de slag om 
ons verhaal van de handboogsport te versterken. Dat is belangrijk, zeker ook met het oog op het 
WK 2019 en EFAC 2019. 
 
Als je ideeën hebt over de ontwikkeling van de sport die we in dit proces absoluut niet mogen vergeten, 
leg dan contact met arnoudstrijbis@handboogsport.nl  

Alcoholbeleid 

In 2015 heeft de Bondsraad het alcoholbeleid vastgesteld. Helaas is de afgelopen periode 
gebleken dat het beleid niet altijd goed en consequent wordt uitgevoerd. Ook moet de 
consequentie van het schrappen van alcohol van de dopinglijst, maar niet van de lijst van World 
Archery, worden doorgevoerd in het beleid van de NHB. Om deze redenen heeft het bestuur de 
directeur opdracht gegeven om te bekijken of het alcoholbeleid dient te worden herzien. Ook is 
de vraag gesteld of het beleid voldoende bekend is en voldoende is vastgelegd wie welk 
onderdeel uitvoert. Om deze werkzaamheden goed te vervullen, zal er een werkgroep 
alcoholbeleid bijeen worden geroepen om voorstellen te versterking en verbetering te doen aan 
het bestuur en de bondsraad. 

Bereikbaarheid Bondsbureau tijdens zomerperiode 

In de vakantieperiode is het mogelijk dat het bondsbureau telefonisch iets minder goed 
bereikbaar is dan normaal. Als u ons niet direct te pakken krijg, probeer het dan op een later 
moment of stuur een mail naar info@handboogsport.nl  

Rabobank Clubkas campagne: slim en snel geld verdienen 

De Rabobank Clubkas campagne gaat weer van start. Dit is een goede mogelijkheid voor 
verenigingen om op een simpele en eenvoudige manier aan extra inkomsten te komen. Zie de 
advertenties in de lokale media of informeer bij uw lokale Rabobank om te weten wat u hiervoor 
kunt doen!   
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Competitiemailing 2018/2019 

Enkele weken geleden is alle relevante inschrijvingsinformatie voor de NHB Bondscompetities 
Indoor & 25m1p voor het seizoen 2018-2019 verstuurd. Deze informatie staat ook op de website. 
In deze mail is onder meer aandacht besteed aan de gewijzigde teamgrootte, waar de bondsraad 
toe heeft besloten op voorstel van de disciplinecommissie 25m1pijl. Voortaan bestaat een team 
voor de competitie 25m1pijl uit vier personen. 
 
Mocht u vragen hebben over de competitiemailing, neem dan contact op met Bart Sterken, 
medewerker competitie- en wedstrijdzaken via bartsterken@handboogsport.nl 

Website wordt vernieuwd 

www.handboogsport.nl wordt vernieuwd. Zoals de oplettende bezoeker van de website van de 
NHB al heeft kunnen zien, is www.handboogsport.nl vernieuwd. De informatie op de website 
wordt beter vindbaar door een andere lay-out en verbetering van de zoekfunctie. Daarnaast is er 
aandacht voor de grote evenementen in 2019: WK Para, WK Outdoor en EFAC. De vernieuwingen 
zijn nog niet afgerond en zullen doorgaan.  
Suggesties voor de veranderingen blijven altijd welkom. 

Erima, official supplier kleding NHB 

Met het ondertekenen van een contract tijdens het NK outdoor is Erima vanaf heden de officiële 
kledingleverancier van de NHB. Het gaat daarbij niet alleen om kleding voor de ploegen die 
worden uitgezonden naar internationale evenementen, maar ook om kleding van 
scheidsrechters. Ook komt er een aantrekkelijk aanbod voor verenigingen die zijn aangesloten bij 
de NHB. Hierover krijgt u nader bericht. Het contract met Erima loopt in ieder geval tot en met 30 
september 2020. 
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Vacatures binnen de handboogsport 

Lid Bondsbestuur 
De ambitie is groot in de handboogsport. We willen dat iedereen met plezier schiet met pijl en 
boog. We willen dat iedereen geniet en het voor hem/haar het maximale bereikt. Of dat 
maximale nu een grote glimlach of een gouden WK-medaille is maakt niet uit: elke prestatie geldt 
en telt. Om dat te bereiken zijn er vele mensen nodig op alle niveaus. Bij verenigingen, bij rayons, 
in het Bondsbestuur enzovoorts.  
 
Het Bondsbestuur bepaalt de strategie en het beleid van de NHB onder toezicht van de 
Bondsraad. Het Bondsbestuur bestaat op dit moment uit vier leden, terwijl de statuten 
voorschrijven dat het bestuur uit minstens vijf en maximaal zeven leden bestaat. Bedoeling is dat 
het bestuur dit najaar uit minstens vijf leden bestaat. Hiertoe is het bestuur reeds in gesprek met 
mensen die interesse hebben, maar wil natuurlijk een goede kandidaat niet mislopen. 
 
Het Bondsbestuur zoekt uitbreiding van het bestuur om de ambities vorm te geven. Een kleine 
greep uit de ambities: de organisatie van evenementen als het WK 2019 en de EFAC 2019, 
omgaan met de grote veranderingen in de sportbeleving- en participatie van mensen, werken 
aan een klimaat om de beste trainers en sporters op te leiden, een zo breed mogelijk aanbod van 
handboogsportactiviteiten en het grijpen van de kansen die de handboogsport biedt. Om richting 
te geven aan de ambitie en kansen voor onze mooie sport te verzilveren is het bestuur op zoek 
naar mensen die het bestuur willen en kunnen versterken.  
 
Ben jij acht keer per jaar beschikbaar voor een bestuursvergadering en vier keer per jaar voor 
een Bondsraadvergadering? Wil jij af en toe naar handboogevenementen? Wil jij regelmatig in 
overleg met de medewerkers van het Bondsbureau, commissies, rayonbesturen, verenigingen en 
leden voor het vormgeven van de ambities? Heb jij affiniteit met de handboogsport?  
Samen met de andere bestuursleden wordt een taakverdeling gemaakt. 
 
Interesse of vragen? Neem dan contact op met directeur Arnoud Strijbis via 
arnoudstrijbis@handboogsport.nl of (06)46133286. 
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Gezocht: toppers voor organiseren evenementen en communicatie 
Binnen de handboogsport organiseren we vele evenementen en wedstrijden. Hiervoor zijn altijd 
vele handjes nodig. Dat mensen zich vrijwillig of tegen een kleine vergoeding inzetten, vinden wij 
geweldig.  
 
Ben jij of ken jij een communicatietalent met een passie voor sport, in het bijzonder de 
handboogsport? Dan zijn we op zoek naar jou! Binnen de Nederlandse handboogsport zijn we op 
zoek naar een leuke groep evenement vrijwilligers die graag hun steentje bijdraagt in de 
communicatie en organisatie van evenementen, communicatie rond allerhande evenementen en 
meer! Samen zorgen we dan voor bijvoorbeeld geweldige nationale kampioenschappen en 
wedstrijden in de Lowlands Shootout serie. Ook zien we graag mensen die verslag doen van 
allerlei andere disciplines. 
 
Zou jij; 
 

● Graag de scoreverwerking willen doen tijdens evenementen? 
● Graag interviews doen met schutters, coaches en anderen bij wedstrijden? 
● Graag content voor sociale media willen produceren? 
● Graag artikelen maken over verschillende disciplines? 

 
Dan zouden we jou graag opnemen in het event team van de NHB! 
 
Voor iedereen die aan de slag gaat, bieden we veel gezelligheid en sfeer en vooral ook een 
training, zodat jij weet wat je moet en kunt doen!  
 
Heb je interesse en zin om ons te helpen? Of ken je iemand? 
Neem dan contact op met arnoudstrijbis@handboogsport.nl of 
harmvanderhoff@handboogsport.nl  
 
 
Deze vacatures staan ook op www.handboogbond.nl worden geplaatst onder het kopje ‘Over NHB’ 
 
Voor vragen over deze vacatures kunt u contact opnemen met Arnoud Strijbis, Algemeen Directeur 
NHB, via arnoudstrijbis@handboogsport.nl of (06)46133286 
 
Heeft u zelf vacatures kunt u deze in overleg ook laten plaatsen op de website. Stuur deze dan naar 
info@handboogsport.nl met als onderwerp ‘Vacatures’. 
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2019: WK Outdoor, WK para en EFAC 

Van 2 - 16 juni het WK para en WK outdoor (en tevens 
kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen) in 
‘s-Hertogenbosch (World Archery) en van 3 - 10 
augustus het EK veld (EFAC) rond Kasteel Doorwerth, 
Renkum (IFAA). Deze toernooien zijn een geweldige 
kans om de handboogsport te tonen voor een groter 
publiek. Deze evenementen zijn daarnaast een grote 
kans voor verenigingen om nieuwe leden aan te 
trekken, mensen de kans te geven van heel dichtbij 
een evenement mee te maken of er aan mee te doen 
of als vrijwilliger aan de slag te gaan. Hiervan gaat u 
de komende tijd veel merken. 

EFAC-organisatie krijgt vorm: helpende handen welkom! 

De organisatie van de EFAC 2019 krijgt steeds meer vorm. Dick Zelvelder is toernooidirecteur, 
Aad van Gils wedstrijdleider, Carel Deden houdt zich bezig met secretaris en scoreverwerking en 
Arnoud Strijbis doet de contacten met de internationale federatie IFAA en het bondsbureau. 
Deze regiegroep werkt samen met vrijwilligers van verenigingen om te komen tot een geweldig 
evenement. Als u een bijdrage wilt leveren aan dit geweldige breedtesportevenement voor 600 
veldschutters bent u van harte welkom.  
Interesse? Stuur dan een mail naar info@handboogsport.nl o.v.v. ‘EFAC 2019’ 

Website EFAC 2019 in opbouw 

Ruim een jaar voor het evenement wordt er gewerkt aan de website voor de EFAC 2019. Deze 
website zal - normaal gesproken - begin augustus live gaan, zodat de inschrijvingen voor het 
evenement kunnen worden geopend. Houd de berichtgeving in de nieuwsbrief, op de 
EFAC-website https://www.efac2019.com/, www.handboogsport.nl en in Handboogmagazine 
goed in de gaten.  
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WK-campagne gestart 

Afgelopen weekend is tijdens het NK outdoor de WK-campagne officieel afgetrapt. De mascotte 
heeft zich getoond aan het publiek, de eerste pijl is geschoten, er is een gesprek geweest met de 
media en het heeft geleid tot vele publicaties, zoals ook een item bij NOS Studio Sport: 
https://nos.nl/artikel/2239616-den-bosch-wacht-in-2019-invasie-bij-wk-handboogschieten.html 
Het WK gaat dus meer en meer leven.  
 
De WK-website is te vinden op www.archery2019.com. Ook 
geeft de WK-organisatie met regelmaat een nieuwsbrief uit. 
Inschrijven kan via de website. 

Werving vrijwilligers WK 2019 gestart 

De werving van vrijwilligers voor het WK 2019 is (in stilte) 
gestart. Het is nu al mogelijk om jouw gegevens achter te 
laten op de website van Eventmakers, de partij die vrijwilligers 
gaat werven voor het WK 2019. Als alle functies voor het WK 
zijn beschreven, wordt er gekeken naar de beste match. Zo 
zijn sommige functies weggelegd voor mensen met handboog 
ervaring en andere functies juist. 
Inschrijving? Kijk op 
https://www.eventmakers.nl/EventMakers/Registreren?returnurl=/ 

WK-Doelpakken (incl bok) van Eleven te koop (herhaalde oproep) 

Voor het WK 2019 in ‘s-Hertogenbosch gaat de organisatie (TOC) doelpakken kopen. Graag peilen 
wij de interesse bij verenigingen om doelpakken te kopen die alleen tijdens het WK gebruikt 
zullen worden. Het gaat om foam doelpakken van Eleven, om precies te zijn: 

● Polyfoam Eleven X-tra strong 125*125*22 
● Insert: 24,5*25 
● Insert: 14,5*25 
● Stand 4 leg pro 

De WK-organisatie heeft er minimaal 150 nodig, die allemaal kunnen worden doorverkocht. 
Belangrijke gegevens voor uw keuze: 

● Prijs: 290 euro excl. 21% BTW voor een twee weken lang gebruikt WK-doelpak incl bok 
● Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en op basis van 

beschikbaarheid 
● Een bestelling is bindend en kan niet meer naar beneden kan worden gewijzigd of 

geannuleerd 
● Wilt u toch meer doelpakken? Dat kan op basis van beschikbaarheid 
● Factuur komt begin 2019: vooraf betalen 
● Doelpakken zijn op te halen in Den Bosch op zondagavond 16 juni of maandagochtend 

17 juni tussen nader te bepalen tijdstippen 
Interesse? Laat dit weten via info@handboogsport.nl o.v.v. doelpakken WK 
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