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Twee belrondes naar verenigingen gepland
Na de zeer waardevolle eerste belronde van november 2019 gaan de medewerkers van het
bondsbureau samen met leden van het bondsbestuur weer aan de slag om verenigingen die lid
zijn van de NHB telefonisch te benaderen. Dat gaat gebeuren op:
● Woensdagavond 29 januari
● Woensdagavond 12 februari
Tijdens deze avonden worden zo veel mogelijk verenigingen gebeld om door te lopen hoe gaat
het bij de vereniging, welke wensen er zijn, tegen welke problemen de vereniging aanloopt, wat
er wordt verwacht van de NHB en nog meer wat wenselijk is om met elkaar te delen.
Deze belrondes passen in de aanpak van het jaarplan 2020, waarin de NHB de sport centraal
stelt. Dit vraagt goede kennis over vraag en behoeften van onze leden: sporters en verenigingen.
Tijdens de eerste belronde werd uitgebreid gesproken met bestuurders van 37 verenigingen in
het land. Naast het actualiseren van de bestuurs- en contactinformatie kwamen in de gesprekken
onderwerpen als accommodatiebeheer, lidmaatschapsvormen en ledenontwikkeling uitgebreid
aan bod.
Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met arnoudstrijbis@handboogsport.nl
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Verenigingstrainer worden? Doe dan de vernieuwde HBT-3 opleiding!
De vernieuwde HBT3-opleiding gaat van start op 18 januari 2020. Inschrijven kan nog net via
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/68-handboogtrainer-3-modern-en-talentvol. De
HBT 3-opleiding is bedoeld voor handboogtrainers die zich verder willen ontwikkelen tot
zelfstandig trainer op bijvoorbeeld verenigings- of regioniveau. De opleiding kent negen
bijeenkomsten en een examendag. De bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven en Amersfoort.
Van de deelnemers wordt vooral verwacht dat zij opdrachten uitvoeren, zoals het coachen van
sporters en het geven van trainingen. Het theoretisch gehalte van de opleiding is fors
teruggedrongen.
Bij vragen over de opleiding, eventuele vrijstellingen of anderszins kun je contact opnemen met het
bondsbureau via info@handboogsport.nl.

Workshop scoreverwerking Ianseo zit vol
In december openende de inschrijving voor de nieuwe workshop scoreverwerking met Ianseo. Al
heel snel bleken de tien beschikbare plekken vol te zitten. In overleg met cursusleider Gerrit
Buitenhuis gaan we een tweede ronde plannen. Houd u de website en nieuwsbrief hiervoor in de
gaten!
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u kijken op w
 ww.handboogsport.nl onder de kop
opleidingen / specialisaties / Workshop Scoreverwerking met Ianseo.
Inschrijven kan via info@handboogsport.nl Meer info>>
https://www.handboogsport.nl/2019/12/24/nieuw-workshop-scoreverwerking-mbv-ianseo/

Opnieuw gepland: opleiding trainer traditioneel / instinctief
Wegens succes opnieuw gepland: de opleiding tot trainer traditioneel / instinctief. Op 21, 22 en
23 mei vindt deze opleiding opnieuw plaats in het Brabantse Schijf bij All inn Traditional. Meer
informatie over deze opleiding is te vinden op: h
 ttps://www.handboogsport.nl/opleidingen/ en
klik dan op Trainer Traditioneel - All in Traditional
Vragen? info@handboogsport.nl
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Uitreiking Handboogawards 2019
Tijdens het NK Indoor 2020 worden ze uitgereikt en iedereen kan en mag daarbij aanwezig zijn:
de handboogawards 2019. Dit vindt plaats rond de klok van 11u30 tijdens de pauze van het NK
Indoor in de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch:
In de verschillende categorieën staan de volgende personen op de shortlist:
- Sporter van het jaar: Gabriela Bayardo, Sjef van den Berg en Mike Schloesser
- Vrijwilliger van het jaar: Ger en Sarina van Dalen en Marcel van Apeldoorn
- Talent van het jaar: Tim Bruijns, Kay van Laarhoven en Rik Snelder
- Sportmoment van het jaar: zilver voor recurve team tijdens WK 2019, brons voor
compoundteam tijdens WK 2019 en plaatsing voor de Olympische Spelen door het heren
recurveteam tijdens Wk 2019
- Vereniging van het jaar: ACE-Xclusive uit Ede-Wageningen, Alliance d’Amitié uit Ulvenhout
en De Meierijers uit Berkel-Enschot
Wij danken iedereen die een voordracht heeft gedaan voor een van de awards.
Wees erbij!
Meer info >> H
 andboogawards 2019

Wervingsactie voor werkgroepen 3D groot succes!
Vele leden van de NHB doen met veel plezier mee met 3D-evenementen, in het bijzonder de
Shooter of the Year evenementen en het NK. We zien naast het plezier echter ook de enorme
potentie. Veel meer dan er nu uitkomt. Denk hierbij aan het vaststellen van een uniform
reglement, een vast inschrijfsysteem voor wedstrijden, communicatie/ wedstrijdverslag via de
vaste communicatiekanalen van de NHB (website, facebook, nieuwsbrief, bondsblad), aankleding
van evenementen, publicatie van tussenstanden en uitslagen etc.
Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van december 2019 hebben zich maar liefst
zeventien enthousiastelingen aangemeld voor de werkgroepen (Shooter of the Year en NK 3D)
die met o.a. bovengenoemde acties aan de slag gaan.
In de eerste helft van februari komen deze groepen voor het eerst bijeen om gezamenlijke
doelstellingen te formuleren en een concreet plan van aanpak op te stellen.
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In geval van vragen rondom werkgroepen 3D. Neem contact op met Bart Sterken/ NHB Wedstrijdzaken;
bartsterken@handboogsport.nl

Inschrijving NK Indoor 2020 staat nog open
In het weekend van 25 + 26 januari 2020 vindt het NK Indoor plaats in de Maaspoort Sports &
Events te ‘s Hertogenbosch. Voor dit evenement kunnen alle leden van de Nederlandse
Handboog Bond zich inschrijven. In totaal zijn er 192 startplekken beschikbaar.
Klik h
 ier voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.
Inschrijven is mogelijk t/m zondag 19 januari 2020.
In geval van vragen rondom het NK Indoor 2020. Neem contact op met Bart Sterken/ NHB
Wedstrijdzaken; bartsterken@handboogsport.nl

Nieuwe NHB-verenigingen:
Friends in Archery (NHB verenigingsnummer 1407, regio 102, rayon 1)
Nieuweweg 59
3962 ET Wijk bij Duurstede
info: Dhr. R.P. Kok
e-mail: i nfo@friends-in-archery.nl
website: http://www.friends-in-archery.nl/
Schietclub Willem Tell (Omni vereniging, afd. Handboogsport, NHB verenigingsnummer 1406,
regio 107, rayon 2)
Hoge Vaartkant 2
4844 PT Terheijden
info: Dhr. P.A.A. van Tilburg
e-mail: p
 atrickvantilburg@kpnmail.nl
website: http://www.svwt.nl/

NHB-nieuwsbrieven: een voor leden en geïnteresseerden, een voor
verenigingen
Afgelopen voorjaar zijn we gestart met een nieuwe nieuwsbrief. Deze bundelt het nieuws en de
activiteiten van de Handboogsport Nederland. Voor deze nieuwsbrief zijn alle leden uitgenodigd
en kunnen mensen zich aanmelden via de website. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee
weken en heeft nieuws over resultaten in de verschillende competities en kampioenschappen,
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internationale prestaties en nieuws vanuit onze sportbond.
Daarnaast is er een nieuwsbrief voor verenigingen, welke per mail wordt verstuurd naar de
secretarissen van de verenigingen, op www.handboogsport.nl geplaatst en verspreid via
Facebook. Op deze manier is iedereen snel, goed en efficiënt geïnformeerd over wat er gebeurt
in de handboogsport. Houd daarnaast ook vooral de website en sociale media accounts in de
gaten. Vragen? Laat het weten!
Arnoud Strijbis, Directeur Handboogsport Nederland: a
 rnoudstrijbis@handboogsport.nl

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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