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De maandelijkse nieuwsbrief: lees, verspreid en doe mee! 

Deze nieuwsbrief voor leden en verenigingen wordt per mail verstuurd naar de secretarissen van 
de verenigingen, op www.handboogsport.nl geplaatst en verspreid via Facebook. Stuur de 
nieuwsbrief vooral door. Op deze manier is iedereen snel, goed en efficiënt geïnformeerd over 
over wat er gebeurt in de handboogsport. De nieuwsbrief verschijnt rond iedere eerste vrijdag 
van de maand. Houd daarnaast ook vooral de website en sociale media accounts in de gaten. 
Vragen? Input? Iets voor de nieuwsbrief? Een reactie? Laat het vooral weten! 
 
Arnoud Strijbis, Directeur Nederlandse Handboogbond: arnoudstrijbis@handboogsport.nl 
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Bekijk de collectie! 

Bondspassen digitaal: antwoorden op vragen 

Deze week hebben alle leden van wie het e-mailadres bekend is de nieuwe digitale bondspas van 
2019 in hun mailbox ontvangen. Met de overgang naar de digitale pas zetten we een volgende 
stap in het actueler en vollediger maken van bondspassen. Naar aanleiding van de verzending 
van de bondspassen hebben wij vragen gekregen. Deze beantwoorden wij zo goed als mogelijk in 
deze nieuwsbrief. 
 
Wat moet ik doen als ik geen bondspas heb ontvangen? 
Geen bondspas? Dan kun je deze opvragen bij de verenigingssecretaris. Als dit komt, omdat je 
e-mailadres ontbrak in de ledenadministratie of foutief was ingevoerd, kun je dit direct 
aanpassen. Na het invoeren of aanpassen  van je e-mailadres komt er automatisch (binnen 
enkele dagen) een pas naar jou toe. Overigens is er voor verenigingssecretaris nog de 
mogelijkheid om via ‘Onze Relaties’ bondspassen downloaden. 
In Onze Relaties is bij de vereniging een tabblad “passen” toegevoegd, waar alle passen van alle 
leden te downloaden zijn. Bij het betreffende lid zelf is ook een tabblad “pas” toegevoegd indien 
men alleen deze pas wilt downloaden/printen.  
 
Wat staat er op de bondspas? 
Op de digitale bondspas is meer ruimte, dus kan er meer relevante informatie op worden gezet. 
Naast naam en bondsnummer worden ook behaalde diploma's (trainer, scheidsrechter e.d.) 
vermeld. Ook de vermelding van de diverse speelsterktes zijn nu verder uitgebreid, met o.a. NHB 
behaalde Graad- en Tussenspelden, de World Archery target awards en de Beginner Awards (die 
men kan verdienen als beginnende schutter). Op onze website www.handboogsport.nl hebben 
wij een toelichting van de verschillende codes op de bondspas gezet. 
 
Is de nieuwe pas fraudegevoeliger? 
De digitale pas is niet fraudegevoeliger dan de passen die we in het verleden hadden. Nog steeds 
komt er een unieke combinatie van gegevens op en staat er een barcode op. Natuurlijk is het 
belangrijk dat iedere persoon zelf zorgt voor goed beheer van de pas. Die verantwoordelijkheid 
verandert niet.  
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Is dit een perfect systeem? 
Hier kunnen we simpel over zijn: nee. Er zijn altijd haken en ogen aan ieder systeem. De 
bondsraad heeft ingestemd met deze stap om geld vrij te maken voor de ontwikkeling van de 
sport zelf, uit het oogpunt van duurzaamheid én om sneller en actuelere informatie van 
personen op een pas te kunnen hebben. Natuurlijk zijn er verbeteringen mogelijk. Die horen we 
natuurlijk graag van leden. 
 
Betekent dit veel extra werk voor verenigingssecretaris? 
Bij verzending is gebleken dat van ongeveer 8 procent van de leden geen e-mailadres in onze 
ledenadministratie zit. Het aantal ontbrekende adressen was echter veel hoger. Op dit punt is er 
dus al een grote slag geslagen. Als mensen geen bondspas hebben, zal het een samenwerking 
van verenigingen en bondsbureau zijn om te zorgen dat mensen op een goede manier worden 
geholpen. Daarom is er ook voldoende capaciteit ingeruimd op het bondsbureau om 
verenigingen te helpen bij het zetten van de stappen. De invoering van een nieuwe wijze van 
verspreiding van passen levert natuurlijk wat ander werk op. Dat ontkennen we niet. Richting 
verenigingen staan we klaar met raad en daad en horen/lezen we graag de reacties. We gaan er 
van uit dat het na de eerste keer steeds makkelijker gaat. 
 
Voldoet deze wijze van verspreiding van passen aan de AVG? 
Ja! De NHB zoekt alleen contact met leden via het bekende e-mailadres voor verspreiding van de 
bondspas én voor eventuele persoonlijke informatie. Ook is het e-mailadres een belangrijke 
mogelijkheid voor identificatie van een sporter bij inschrijving voor wedstrijden via de 
wedstrijdkalender. Wellicht gaan we in de toekomst de nieuwsbrief ook naar leden versturen. Dit 
kan echter alleen als iedereen eerst toestemming geeft. Die stap zetten we wellicht op een later 
moment, maar nu zeker nog niet. 
E-mailadressen van NHB-leden zijn niet te koop. Dat statement hebben we eerder helder en 
duidelijk gemaakt. Dat was zo en dat blijft zo! Zie ook: 
https://www.handboogsport.nl/2018/12/20/ledengegevens-bij-nhb-niet-te-koop/ 
 
Moet de digitale pas worden uitgeprint? 
Nee, dat hoeft niet maar kan wel. De pas kan ook op een smartphone of tablet worden getoond 
bij deelname aan een wedstrijd. Het is dus niet nodig om een tablet mee te nemen naar een 
wedstrijd. Als je bang bent dat een print van jouw pas te snel verfrommeld, is bewaren in een 
portemonnee of een plastic hoesje een goed alternatief. De pas kan overigens op A6-formaat 
worden uitgeprint. 
 
Waarom doet de NHB met deze ontwikkeling leden tekort? 
Er is geenszins sprake van tekort doen van leden. Sterker, met het vrijkomende geld dat anders 
aan fysieke passen zou worden besteed, willen we gericht investeren in de ontwikkeling van de 
breedtesport disciplines.  
 
Wordt er nagedacht over een koppeling van Onze Relaties met andere systemen? 
Ja, daar zijn we over aan het nadenken. Dit doen we in samenhang met de samenwerking die we 
nastreven met een aantal andere kleinere sportbonden in een shared services organisatie. In die 
organisatie willen we de koppeling van financiële administratie en ledenadministratie(s) nader 
vormgeven. Wij willen ook de koppelingen voor verenigingen hier verbeteren, omdat we weten 
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dat verenigingen door vrijwilligers worden gerund. Op vrijwilligers zijn we zuinig en trots. We zijn 
dan ook op zoek naar een goede oplossing die ook betaalbaar is voor de NHB en haar 
verenigingen en leden. 
 
Wanneer is het besluit genomen? 
De Bondsraad heeft in december de begroting 2019 en het jaarplan 2019 vastgesteld. Daarmee 
is ook besloten over te gaan naar een digitale bondspas. 
 
Wat betekenen de verschillende codes op de pas? 
Met de digitale pas is het mogelijk om veel vollediger te zijn in de informatie over de 
speelsterktes. Deze staan dan ook bij iedereen - voor zover het van toepassing is - op de pas. Zie 
de aparte bijlagen met een legenda van de speelsterktes en de scores van de prestatiespelden. 
Deze komen begin volgende week ook op www.handboogsport.nl te staan. 
 
Er staat iets verkeerd op mijn pas, wat moet ik doen? 
Stuur een mailtje naar het Bondsbureau en wij zorgen voor aanpassing van de gegevens. Omdat 
er na de eerste verzending veel reacties komen, kan het zijn dat dit niet direct gebeurt. Geef ons 
even de tijd, maar we maken het in orde. 
 
Vragen over de digitale pas of andere ledenzaken? Neem contact op met Marina van Zon, 
Ledenadministratie, leden@handboogsport.nl 
 

 

Welkom nieuwe verenigingen 

Per 1 januari 2019 is de NHB weer twee nieuwe verenigingen rijker, te weten: 
● ABC Boogsport, Hoensbroek 

abc-boogsport@outlook.com 
Secretaris: Mw. Cacciatore 
Deze vereniging valt onder rayon 4, regio 116 
 

● HBV Ons Genoegen, Roggel 
secretariaat@hbv-onsgenoegen.nl  
Secretaris: Dhr. Harold Janshen 
Deze vereniging valt onder rayon 4, regio 115 

 
Wij wensen de beide verenigingen en haar leden veel plezier en succes bij de NHB! 
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Terugblik NK Indoor 

 
 
Het NK Indoor was organisatorisch gezien een groot succes. Met schitterende finales, verwachte 
en onverwachte winnaars en veel mooie momenten kijken we positief terug op het NK in De 
Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch. 
Het overzicht van winnaars nog eens rustig nalezen. Dat kan op www.handboogsport.nl; volg de 
link: 
https://www.handboogsport.nl/2019/01/30/nationale-indoor-kampioenen-gekroond-in-den-bosc
h/ 
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Handboogawards 2018 uitgereikt 

 
Tijdens het NK Indoor was er ook een bijzonder moment; de Handboogawards 2018 werden 
uitgereikt aan de Vrijwilligers van het jaar, Handboogsporter van het jaar, Talent van het jaar, 
Verenigingen van het jaar en Sportmoment van het jaar. Ook was er een bijzondere Oeuvre 
Award. Wie er allemaal wonnen, kunt u zien en lezen op: 
https://www.handboogsport.nl/2019/02/01/handboogawards-2018-uitgereikt-in-den-bosch/ 
 

 

Nieuw! NK Indoor Barebow; zondag 24 februari 2019 in Horst 

 
De materiaalklasse barebow zit in Nederland al enkele jaren flink in de lift. De NHB constateert 
een toename in het aantal beoefenaars, waarmee ook de vraag naar uitbreiding van het 
wedstrijdaanbod voor deze doelgroep steeds vaker te horen is.  Na de implementatie van 
barebow in de NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p, ziet daarom eind deze maand een nieuw 
kampioenschap het levenslicht: het NK Indoor Barebow. 
 
Plaats van handeling is Archery Service Center te Horst, op zondag 24 februari.  
Zie NK Indoor Barebow 2019 voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. 
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Vragen over het NK Indoor Barebow? Neem contact op met Bart Sterken, Wedstrijdzaken, 
bartsterken@handboogsport.nl  
 

 

NK Indoor Aspiranten 2019 - inschrijving geopend! 

Op zaterdag 9 maart wordt bij de vereniging VZOD Zeelst, in Veldhoven, het NK Indoor 
Aspiranten 2019 georganiseerd. Voor dit kampioenschap geldt een open inschrijving voor alle 
NHB-leden geboren in het jaar 2006 of later. Het kampioenschap wordt gehouden over 1 x 30 
pijlen op een 60 cm blazoen. 

Zie NK Indoor Aspiranten 2019 voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. 
Inschrijven is mogelijk t/m zondag 3 maart. 
 
Vragen over het NK Indoor Aspiranten? Neem contact op met Bart Sterken, Wedstrijdzaken, 
bartsterken@handboogsport.nl  
 

 

Zaterdag 23 maart: Dag van de Handboogtrainer 2019 (inschrijving bijna open) 

 
De Dag van de Handboogtrainer is een bijscholingsdag voor trainers die door opleiding, dan wel 
door ervaring, functioneren op minimaal HBT3 niveau en lid zijn van de NHB. Niet NHB-leden zijn 
welkom indien er nog plaats is. Er kunnen maximaal 60 trainers deelnemen aan deze dag. 
De kosten bedragen 35 euro (niet NHB-leden 50 euro) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en 
de lunch tussen de middag. 
 
De Dag van de Handboogtrainer vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019 in de locatie van 
Handboogsport van Dorst, Baarschotsestraat 31a, 5087 KV Baarschot (Hilvarenbeek). 
 
Het programma is als volgt: 

● 9.00-9.30 uur inloop 
● 9.30-11.00 uur “Mentale training in de praktijk”  

Ron van der Hoff, Bondscoach Olympisch 
● 11.00-12.00 uur Ronde tafel gesprekken aan de hand van actuele thema’s 
● 12.00-13.00 uur Lunch 
● 13.00-14.30 uur#  Workshopronde 1  
● 14.30-14.45 koffiepauze 
● 14.45-16.15 uur# Workshopronde 2 

# Deelnemers worden verdeeld in twee groepen; Er wordt na de koffiepauze van workshop 
gewisseld. 
 
Workshops middagprogramma: 

● “Techniek van de (video) analyse”, door Emiel Custers, bondscoach Jong Oranje 
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● “Observeren en documenteren van de schiethouding” door Marc Remie, fysiotherapeut 
en schutter 

 
De inschrijfmodule wordt in de eerste helft van februari geopend. 
 

 

Hulp gevraagd: wat is het juiste materiaal voor indoor doelpakken? 
 
Met regelmaat krijgen we vragen van verenigingen over geschikte materialen voor doelpakken 
voor indoor accommodaties. Het meest bekend zijn natuurlijk de stramitstroken, geschikt voor 
zowel losse doelpakken als voor een vaste achterwand. Het grote voordeel is de slijtvastheid en 
de vrij eenvoudige wijze van montage en vervanging. Andere materialen als de kunststof 
doelpakken die in de handel te krijgen zijn, zijn vanzelfsprekend ook bekend. 
 
Losse / verrijdbare doelpakken 
Vooral voor losse doelpakken is het gewicht van stramitstroken echter een nadeel, vooral voor 
die locaties waar meerdere sporten worden beoefend en waar de doelpakken na gebruik moeten 
worden opgeruimd. Specifiek voor deze situatie willen wij graag van de verenigingen ervaringen 
en voorbeelden van andere doelpakken krijgen, die geschikt zijn om lang te gebruiken en die vrij 
eenvoudig ook (deels) te vervangen zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan dunne kunststof stroken. 
Wat willen wij graag weten? 

- Keuze materiaal 
- Kostprijs 
- Leverancier(s) 
- Wijze van montage 
- Ervaring in het gebruik, ook voor de zwaardere (compound)bogen 
- Levensduur 

Stuur deze informatie naar de NHB info@handboogsport.nl t.a.v. de commissie Accommodatie 
en Veiligheid. Vermeld hierbij ook graag een contactpersoon voor eventuele aanvullende 
informatie en geef ook aan of jullie er bezwaar tegen hebben dat andere verenigingen contact 
met jullie opnemen om ervaringen uit te wisselen. 
 
Bij voorbaat dank!

 

Opleidingen 2019 

Onlangs is de nieuwe website van sportopleidingen.nl gelanceerd. Het vernieuwde platform voor 
trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers is dé plek voor 
competentiegerichte sportopleidingen en bijscholingen. Op de website staan opleidingen van de 
NOC*NSF Academie voor Sportkader, commerciële aanbieders en diverse sportbonden voor de 
gehele sportbranche, ongeacht in welke sport iemand actief is. De sportgenerieke scholingen zijn 
dus geschikt voor vrijwel iedereen die werkt in de sportwereld, van een handboogtrainer tot aan 
de vrijwilliger van de lokale vereniging.  
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Goed nieuws, NOC*NSF Academie voor Sportkader heeft weer een nieuwe reeks VCP 
(vertrouwens contactpersonen)opleidingen gepland voor 2019. Op de website zie je de actuele 
planning. Voor trainers en coaches organiseren wij ook dit jaar de scholing Herkennen en 
voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Een scholing die iedere trainer zou moeten volgen! 
 
Voor alle overige opleidingen zie www.sportopleidingen.nl.  
 
De NHB werkt in het kader van opleidingen al enkele jaren goed samen met ASK. De gesprekken 
over voortzetting en verdere versterking van de samenwerking worden momenteel gevoerd.

 

Misbruikaffaire atletiektrainer en Aanbevelingen Commissie De Vries 

De recent in het nieuws gekomen zaak waarbij een atletiektrainer voor het leven is geschorst als 
trainer vanwege het langjarige misbruik van verschillende vaak nog minderjarige meisjes, heeft 
ons opnieuw duidelijk gemaakt dat seksueel misbruik in de sport te vaak voorkomt en opnieuw 
bleek dat zo’n situatie te lang kon bestaan zonder dat dit effectief werd aangepakt Ook werd 
opnieuw duidelijk dat het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan 
bijzonder ingrijpend is en zij er in veel gevallen jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder 
gebukt gaan. Wij hebben veel respect voor degenen die hun ervaringen, hebben willen delen 
politie en het Instituut Sportrechtspraak (ISR).Deze zaak is illustratief voor wat de Commissie De 
Vries aan het einde van 2017 in haar rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport 
had gerapporteerd. Lees meer 
 

 

EFAC 2019: voorbereidingen in volle gang 

De EFAC 2019 zit vol; alle beschikbare tickets zijn verkocht! 
Van 3 - 10 augustus is het EK veld (EFAC) rond Kasteel 
Doorwerth, Renkum (IFAA). Dit is een toernooi bij uitstek 
voor iedereen die handboogsport met plezier doet. Voor 
jong en oud, voor alle type bogen. Bij de EFAC 2019 staat 
het plezier centraal. Niet voor niets zegt IFAA dat zij “The 
Family of Archers” is. De EFAC 2019 is een geweldige kans 
om de handboogsport te tonen voor een groter publiek. Op 
dit moment staat de teller van het aantal inschrijvingen 
reeds op 560 deelnemers. Op dit moment loopt het gesprek met IFAA om 40 extra sporters te 
kunnen toelaten. Hierover hopen we mensen zo spoedig mogelijk over te kunnen 
communiceren. 
 
EFAC website 
De website EFAC 2019 is al enkele maanden online en wordt steeds verder gevuld. Op 
https://www.efac2019.com/ vind je de site met haar informatie.  Via deze site kun je je inschrijven 
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en is informatie te vinden over het evenement. Ook komt hier informatie over mogelijkheden tot 
overnachten enzovoorts. 
 
Vrijwilligers tijdens EFAC 2019 
Om de EFAC mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig. Dit gaat om mensen voor opbouw 
parcoursen, catering, scoreverwerking en allerhande zaken in de aanloop en na afloop van het 
toernooi.  
Interesse of vragen? Stuur dan een mail naar info@efac2019.nl.   
 
Juni 2019: Voorbereidingswedstrijd in Zuid-Laren 
Begin juni is er een voorbereidingswedstrijd voor de EFAC in Zuid-Laren. Doel is gebruik te maken 
van elkaars sterkte, en schutters in staat te stellen om de begeerde (en voor EFAC verplichte) 
scorekaart te verkrijgen. De EFAC-organisatie zal tijdens de Dutch Open haar procedures testen, 
en vrijwilligers opleiden. 
Voor informatie en inschrijvingen over de Dutch Open verwijzen we naar de website van HV de 
Vrijheid Zuidlaren: http://hvdevrijheid.nl/.  
 
Scorekaarten 
Score cards, we krijgen er niet genoeg van. Reglementair is er geen ruimte om te schipperen, 
deelnemers dienen bij de aanvang van de EFAC een geldige scorekaart te tonen, met voor veld 
relevante scores. Vanuit de IFAA wordt regelmatig geïnformeerd of dit op ons vizier staat. 
Achtergrond van deze eis is dat deelnemers op de hoogte moeten zijn van de specifieke IFAA 
regelgeving bij deelname aan EK’s en WK’s. 
Meer informatie? Mail naar info@efac2019.nl  

 

Archery2019: nog maar vier maanden tot de start 

‘s-Hertogenbosch maakt zich langzaam op voor de 
Wereldkampioenschappen Para Handboogschieten 2019 van 
komende zomer. Hier weer een overzicht van zaken die gebeuren 
in de aanloop naar het WK. 
 
Archery2019 en Jazz in Duketown delen Parade 
Stichting Jazz in Duketown en de organisatie van de 
Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten 2019 
hebben elkaar gevonden in een samenwerking, waarbij tijdens 

het pinksterweekend (8 en 9 juni) overdag de finales van de WK voor handboogschutters met een 
beperking plaatsvinden en na afloop kan worden genoten van diverse jazzartiesten. 
Jazz in Duketown is het grootste gratis te bezoeken jazzfestival van Nederland en vindt dit jaar 
voor de 46e keer plaats. Archery2019 en Jazz in Duketown gaan verschillende faciliteiten met 
elkaar delen, zoals tribunes, podia en licht- en geluidfaciliteiten. Zo kunnen handboogliefhebbers 
genieten van de betere jazzmuziek en komen de circa 150.000 bezoekers van Jazz in Duketown in 
aanraking met de handboogsport. 
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De organisatie van Jazz in Duketown maakte deze week de eerste namen van het jazzfestival 
bekend. Onder andere Marcus Miller, Richard Bona, Jungle by Night, Shake Stew, Marius Neset 
Quintet, Ruben Hein, Eric Vloeimans, Gatecrash en Hilario Dúran treden op in de Bossche 
binnenstad. Naast Jazz in Duketown komen er nog verschillende andere optredens naar de 
Parade tijdens Archery2019. Het programma hiervan volgt medio februari. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Al bijna 300 mensen hebben zich ingeschreven als vrijwilliger voor de Wereldkampioenschappen 
(Para) Handboogschieten 2019, waaronder veel leden van de Nederlandse Handboog Bond. Wil 
je lid worden van het mediateam of de scores bijhouden van de latere wereldkampioen? Meld je 
snel aan via vrijwilligersplatform EventMakers en beleef een uniek kijkje achter de schermen bij 
het grootste sportevenement van Nederland in 2019. 
Hoe meld ik mezelf aan? 
Stap 1: Ga naar EventMakers.nl en maak een profiel aan 
Stap 2: Bekijk de functieprofielen op de evenementenpagina van Archery2019. 
Stap 3: Meld jezelf aan. Geef in de opmerkingen aan dat je lid bent van de NHB 
Begin april zijn er bijeenkomsten voor de vrijwilligers. Ondertussen zijn de NHB en Eventmakers 
samen in gesprek over het proces rond de indeling van vrijwilligers en de communicatie, omdat 
hier regelmatig vragen over worden gesteld. 
 
Dukes of Archery Tournament 
Niet alleen kun je als vrijwilliger meehelpen, je kunt ook zelf meedoen aan Archery2019. Op het 
officiële kwalificatieveld van de Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten vindt op 
zaterdag 15 juni het Dukes of Archery Tournament plaats, een toernooi voor schutters van alle 
niveau’s en voor zowel compound als recurve. Naast de unieke ervaring zijn er geldprijzen te 
winnen voor de beste schutters in iedere categorie. Meer info vind je op dewebsite van 
Archery2019. 
 
Tickets finales 15 en 16 juni 
Op vrijdag 1 februari eindigt de voorrangsperiode en kortingsactie voor NHB-leden. Er kunnen 
uiteraard nog wel steeds kaarten worden gekocht voor de finales. Per ticket, per sessie betaal je 
als volwassene 16,50 (inclusief servicekosten), kinderen mogen voor €11,50 naar binnen in de 
speciale Archery2019 Arena op de Parade. Voor de Wereldkampioenschappen Para 
Handboogschieten en de kwalificaties bij The Dukes is de toegang volledig gratis.  
 

 

Winnaars Lowlands Shootout Indoor 2018/2019 

 
De Lowlands Shootout Indoor 2018/2019 is gewonnen door: 

- Martine Couwenberg (dames compound) 
- Rik Snelder (heren compound) 
- Laura van der Winkel (dames recurve) 
- Willem Bakker (heren recurve)  
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https://www.eventmakers.nl/EventMakers/Registreren?returnurl=/
https://www.eventmakers.nl/Evenementen/Details-evenementen/ArtMID/538/ArticleID/50/WK-Para-Handboogschieten
https://www.wkhandboogschieten.nl/Archery/dukes-of-archery.aspx
https://www.wkhandboogschieten.nl/Archery/dukes-of-archery.aspx


Nieuwsbrief  
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Door de winst van deze serie krijgen zij gratis toegang tot Lowlands Shootout Outdoor, die vanaf 
april 2019 wordt geschoten. 
 
Voor uitslagen, reglementen en fotoreportages neem je een kijkje op de speciale Lowlands 
Shootout-website 
 

 

Nieuwsbrief niet ontvangen? 

De nieuwsbrief wordt verzonden naar de secretarissen van alle verenigingen die zijn aangesloten 
bij de NHB. Ook wordt de nieuwsbrief op www.handboogsport.nl geplaatst en door verschillende 
mensen verspreid. Daar is de nieuwsbrief ook voor bedoeld!  
Als u de nieuwsbrief niet heeft ontvangen, vraag dan aan uw verenigingssecretaris om de 
nieuwsbrief in de toekomst door te sturen naar alle verenigingsleden. 
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https://www.handboogsport.nl/lowlands-shootout/
https://www.handboogsport.nl/lowlands-shootout/
https://www.handboogsport.nl/handboogbond/over-nhb/

