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Update Corona pandemie (extra nieuwsbrief) 
Zondag 15 maart 2020 

Vandaag - zondag 15 maart - heeft het kabinet nadere maatregelen getroffen ten aanzien 
van scholen, kinderopvang, horecagelegenheden en sportclubs. Voor alle maatregelen 
geldt dat deze nu tot en met maandag 6 april gelden. Dit komt bovenop de maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken en waarvoor vele 
verenigingen in de handboogsport reeds maatregelen hebben getroffen. In deze update 
vindt u een aanvullende zaken en een totaaloverzicht. Voor eerdere berichtgeving 
verwijzen we naar www.handboogsport.nl. 

Vragen? 

Bij vragen of opmerkingen, neem contact op met het bondsbureau via de contactgegevens 
bovenaan deze update. Wij zijn dagelijks bereikbaar. We herhalen echter dat u niet naar 
Papendal moet komen in verband met de strikte beperkingen die zijn opgelegd in verband met 
de vele topsporters aldaar. Alle topsportprogramma’s op alle Centra voor Topsport en 
Onderwijs, waaronder Papendal, zijn stilgelegd. 

Sluiting sportclubs tot en met 6 april  

Vele verenigingen hebben het advies opgevolgd om alle verenigingsactiviteiten stil te leggen en 
de accommodatie te sluiten. Dit advies is nu een verplichting geworden door het besluit van het 
kabinet. Dat heeft vandaag onder meer het volgende besloten: 
Sport- en fitnessclubs (...) sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. 
Dit betekent dus dat alle sportclubs, waaronder handboogverenigingen, hun deuren voor alle 
activiteiten moeten sluiten tot en met 6 april, aldus dit kabinetsbesluit. 

Overzicht geannuleerde activiteiten 

Hieronder een overzicht van activiteiten, die zijn geannuleerd, uitgesteld of anderszins als gevolg 
van de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: 
 
Bondskampioenschappen indoor teams 
De Bondskampioenschappen zijn uitgesteld tot nader order. De bedoeling is dat deze 
wedstrijden voor aanvang van het nieuwe indoorseizoen dit najaar alsnog zullen worden 
geschoten. 
 
Bondscompetitie 25m1p  
Deze competitie is vroegtijdig beëindigd. De klassementen worden opgemaakt, waarbij twee 
hoofdlijnen van toepassing zijn: 

● sporters die minimaal 5 competitiewedstrijden geschoten hebben worden toegelaten; en 
● teams die minimaal 6 competitiewedstrijden geschoten hebben worden toegelaten. 

Verenigingen en sporters worden via de regiocompetitieleiders tijdig geïnformeerd over 
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de klassementen. Ook zullen de deelnemers tijdig worden uitgenodigd voor de 
rayonkampioenschappen, die op 18 en 19 april en op 25 en 26 april worden georganiseerd. De 
RK’s zullen vooralsnog op deze data worden georganiseerd. Hierover zal nog nader overleg 
volgen ten aanzien van de haalbaarheid hiervan. 

 
A-statuswedstrijden 
Afgelast zijn: 

● Arrowhead Fort de Roovere 2020, Halsteren gaat niet door. 
● Indoor Barebow FITA A status wedstrijd Purmerend gaat niet door. 

Eventuele alternatieve data zijn nog niet bekend. 
 

Trainingen specifieke doelgroepen 
● Alle activiteiten op topsportaccommodatie Papendal (recurve, compound, Jong Oranje) 

zijn stilgelegd tot en met in ieder geval 6 april. 
● Selectiewedstrijd/meetmoment dames recurve wordt uitgesteld tot in ieder geval na 6 

april. 
● RTC-trainingen zijn stilgelegd tot en met in ieder geval 6 april. 

 
Vergaderingen en overleggen 

● Vergadering bondsbestuur 16 maart: geen fysieke vergadering, maar een 
videoconferentie 

● Vergadering rayon 3 (23 maart) wordt verzet naar 20 april. 
● Informele Bondsraad (6 april) wordt verzet naar een nader te bepalen datum. 

 
Opleidingen 
Een van de nog niet eerder genoemde maatregelen is het annuleren van opleidingsdagen. Voor 
de lopende opleidingen zijn dit de gevolgen. 

● Opleidingsdag HBT2 (4 april) wordt op een later moment opnieuw ingepland. Zo hebben 
cursisten ook voldoende ruimte om hun opdrachten in het kader van de opleiding uit te 
voeren. De cursusdag wordt op een later moment weer ingepland. 

● Opleidingsdag HBT3 (21 maart) wordt ingehaald in een latere fase van het 
opleidingsprogramma. 

● Opleiding Trainer Coach 4 is stilgelegd tot en met 6 april a.s., ook al omdat deze opleiding 
samen met het hoger onderwijs wordt gegeven. Voor het hoger onderwijs gelden flinke 
beperkingen. 

● De laatste dag van de Workshop scoreverwerking met Ianseo (14 maart) zal opnieuw 
worden ingepland, zodra duidelijk wordt wanneer activiteiten weer kunnen worden 
hervat. 

 
Internationale wedstrijden 

● Trainingskamp Turkije heren en dames recurve vervalt 
● Spring Cup Turkije (april) geannuleerd 
● World Cup Guatemala (20 - 26 april) geannuleerd 
● World Cup Shanghai (4 - 10 mei) geannuleerd 
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Ook andere internationale handboog evenementen staan onder druk. Wij doen ons best om 
deelnemers en andere betrokkenen hier zo goed als mogelijk over te informeren. Eén 
alternatieve wedstrijd is inmiddels ook gepland: 

● World Cup Antalya (11 - 17 mei). 
 

Invictus Games 
De organisatie van de Invictus Games (9 - 16 mei), waar handboogschieten een belangrijk 
onderdeel van het programma is, gaat door met de voorbereidingen. Echter ook deze 
organisatie houdt alles extra scherp in de gaten. Informatie hierover is te vinden op: 
https://invictusgames2020.com/contact/faq/ 

Overige herhaalde adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus 

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunt u zelf vele maatregelen treffen, 
zoals u via diverse mediakanalen vast hebt vernomen. Hier een resumé van de adviezen, waarbij 
een aantal maatregelen specifiek gedetailleerder is gericht op de sport: 

● Geef elkaar geen handen 
● Was je handen regelmatig met water en zeep 
● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
● Gebruik papieren zakdoekjes 
● Gebruik geen pen van elkaar 
● Deel geen bidons, flesjes, bekers en handdoeken etc. 
● Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis. 
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