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ALCOHOLBELEID NHB  

Besluit 

Op 30 mei jl. heeft de Bondsraad besloten om het gebruik van alcohol voor en/of tijdens wedstrijden 

door deelnemers aan officiële A-status wedstrijden vanaf 1 oktober 2015 te verbieden. Dit besluit 

sluit aan bij het internationale wedstrijdbeleid, waarbij alcohol al langere tijd als doping wordt 

gezien. Het niet gebruiken van alcohol geldt uitslulitend voor de sporters, de medewerkers van de 

wedstrijdorganisatie en de scheidsrechters die deelnemen aan de A-status wedstrijd en niet voor 

toeschouwers. Het verbod op gebruik van alcohol geldt alleen voor en/of tijdens de wedstrijd en 

wordt opgeheven zodra de wedstrijd is beëindigd. 

Wat is nu een A-status wedstrijd? 

A-status wedstrijden zijn de door de NHB verenigingen georganiseerde wedstrijden welke aangemeld 

zijn bij World Archery, of andere door de NHB aangewezen wedstrijden. Op deze wedstrijden zijn 

NHB bondsscheidsrechters aanwezig en kunnen er (inter)nationale records en prestatiespelden 

worden behaald. Bij alle A-status wedstrijden kunnen onaangekondigde dopingcontroles 

plaatsvinden. 

Mogen toeschouwers ook geen alcohol meer nuttigen? 

Toeschouwers mogen wel alcohol nuttigen. Het besluit is alleen geldig voor sporters, medewerkers 

van de wedstrijdorganisatie en scheidsrechters en geldt voor en/of tijdens de wedstrijd. Na afloop 

van de wedstrijd mogen ook zij alcohol nuttigen.  

Per wanneer gaat dit besluit in? 

Dit besluit gaat in per  1 oktober 2015. 

Wie ziet toe op het alcoholbeleid tijdens de wedstrijden? 

De primaire verantwoordelijkheid voor het niet schenken aan schutters ligt bij de organiserende 

vereniging, en de NHB bondsscheidsrechters zien tijdens de A-status wedstrijden toe op de 

handhaving van het alcoholbeleid. Bij constatering van alcoholgebruik kan de bondsscheidsrechter 

besluiten tot uitsluiting van een schutter van deelname aan de wedstrijd. De overtreding wordt door 

de bondsscheidsrechter op het wedstrijdformulier gemeld. 

De organisatoren van A-status-wedstrijden verbinden zich aan de stelregel dat aan deelnemers geen 

alcohol wordt geschonken, en lopen anders het risico dat de A-status van hun wedstrijd wordt 

ingetrokken.  

Waarom voert de NHB een alcoholbeleid in? 

Bij A-status wedstrijden (onder auspiciën van de NHB) heeft de bondsscheidsrechter als primaire 

verantwoordelijkheid het waarborgen van de veiligheid. De Dopingautoriteit publiceert ieder jaar 

een dopinglijst. Op deze dopinglijst staat vermeld dat alcohol binnen wedstrijdverband verboden is 

voor de handboogsport. Buiten een mogelijke prestatieverhogende werking, is de voornaamste 

reden hiervoor de veiligheid, zowel voor de sporter en zijn medesporters als de omstanders. De NHB 
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beschouwt alcoholgebruik tijdens sportbeoefening als ongewenst, afgezien van het feit of alcohol 

wel dan niet op de lijst van verboden middelen voorkomt. 

Voor organisatie en scheidsrechters was het voorheen niet altijd duidelijk of zij verantwoordelijk zijn 

voor het naleven van deze regel. Met ingang van dit alcoholbeleid kunnen organisatoren en 

scheidsrechters voortaan duidelijk optreden bij het constateren van alcoholgebruik of –misbruik. 

Geldt het alcoholverbod ook voor B-status, interne of “fun” wedstrijden? 

Op de dopinglijst staat dat alcohol binnen wedstrijdverband verboden is voor de handboogsport. De 

NHB moedigt het gebruik van alcohol tijdens B-status wedstrijden dan ook zeker niet aan, maar kan 

niet toezien op het gebruik van alcohol. Dat doet de NHB echter wel bij A-statuswedstrijden.  

Het staat de verenigingen vrij om zelf een alcoholbeleid te formuleren, waarbij de NHB graag 

ondersteuning aanbiedt. Mocht een vereniging expliciet besluiten dat alcohol tijdens een B-status 

wedstrijd niet is toegestaan, dan moet dit duidelijk voorafgaand aan de wedstrijd aan alle 

deelnemers worden gecommuniceerd. De NHB gaat er vanuit dat deelnemers het eigen beleid van 

de verenigingen zullen respecteren. 

Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende disciplines? 

Binnen de Bondsraad is gesproken of er met betrekking tot het alcoholbeleid onderscheid gemaakt 

moet worden tussen de diverse disciplines. Uiteindelijk heeft de Bondsraad in meerderheid van 

stemmen besloten om alle disciplines gelijk te behandelen, echter bij alle disciplines gaat het enkel 

om de A-status wedstrijden. 

Wordt in de toekomst alcohol ook bij B-wedstrijden verboden? 

De NHB wil hierover graag met haar verenigingen in gesprek. Het NHB Bestuur zal een werkgroep 

formeren, die met een advies zal komen. Wil je meedenken in deze werkgroep, meld je dan aan bij 

secretaris@handboogsport.nl. 
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