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Inleiding 
 

 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is niet voor niets dat we in Midden-Brabant zo 
trots zijn op onze wedstrijden voor de jeugd. Talent ontbolstert, kinderen ontwikkelen zich, 
van een pijltje schieten als schutter naar sporter. Maar ook het omgaan met teleurstellingen, 
de andere verleidingen in het leven die lokken en rozenvrees. Wedstrijden voor de jeugd 
zijn daarom zo ontzettend belangrijk om hen te helpen zich te ontwikkelen. Wij voelen ons 
verantwoordelijk om dat te organiseren en doen dat dus ook. Het doel van de 
jeugdwedstrijden is immers dat de  jeugd plezier heeft in combinatie met het beoefenen van 
de sport. 
 
Juist dit seizoen vraagt dat iets extra van ons. Daarom ook dit draaiboek. De Covid-19 
pandemie heeft de wereld en dus ook de handboogsport in de greep. De verspreiding van 
het virus heeft een flinke impact op de samenleving en zo ook op onze sport. Middels dit 
draaiboek wil de stichting een voorstel lanceren hoe de jeugdwedstrijden binnen op een 
verantwoorde manier georganiseerd kunnen worden. Het kan nooit een statisch document 
zijn, omdat we niet weten hoe de maatregelen om de verspreiding van het virus zich 
ontwikkelen. Uiteraard zullen zaken aangepast moeten worden als de regelgeving vanuit 
de overheid en de sportwereld (NOC*NSF en de NHB) daar aanleiding toe geven.  
 
Voor de actuele stand van zaken voor de maatregelen rond het coronavirus is 
www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten leidend. Daar heeft de NHB de meest actuele 
zaken, ook in relatie tot het sportprotocol van NOC*NSF verzameld. Daarnaast volgen we 
de ontwikkelingen vanuit de veiligheidsregio en de lokale overheid. 
 
Om de sport voor onze jeugd zo goed mogelijk aan te bieden, houden we ook rekening met 
het Meerjaren Opleidingsplan Handboogsport, dat in 2020 is gepresenteerd. Dit plan is te 
vinden op www.handboogsport.nl en via deze link te vinden: 
https://drive.google.com/file/d/1U-xqcEat0k200oqg3XAcirNUAeGfQsyd/view?sp=sharing.  
 
De sporter staat centraal, de ontwikkeling van jeugd is daarbij een zeer belangrijke factor.  
 
Met elkaar maken we er iets van! 
 
 
Arnoud Strijbis, Algemeen Directeur NHB 
Martin Landzaat, Wedstrijdleider Jeugdwedstrijden 
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Organiserende verenigingen 
 

 
 

 
De verenigingen zorgen zelf voor de organisatie van de wedstrijd. 
 
De wedstrijden starten telkens om 19.00 uur met een warming-up.  

Wedstrijd Datum Vereniging Plaats Tijd 
Jeugd wedstrijd 1 Vrijdag 11-sep-20 De Meierijers Berkel-Enschot 19.00 uur 
Jeugd wedstrijd 2 Vrijdag 16-okt-20 Rozenjacht Baarschot 19.00 uur 
Jeugd wedstrijd 3 / Diplomaschieten Vrijdag 13-nov-20 De Zwartmikkers Middelbeers 19.00 uur 
Kerstverschieting Jeugd Vrijdag 18-dec-20 De Meierijers Berkel-Enschot 19.00 uur 
Happy end verschieting Jeugd Woensdag 30-dec-20 De Zwartmikkers Middelbeers 19.00 uur 
Jeugd wedstrijd 4 Vrijdag 15-jan-21 Rozenjacht Baarschot 19.00 uur 
Jeugd wedstrijd 5 Vrijdag 05-feb-21 Rozenjacht Baarschot 19.00 uur 
Jeugd wedstrijd 6 Vrijdag 26-mrt-21 De Zwartmikkers Middelbeers 19.00 uur 
Jeugd wedstrijd 7 / Gouden Speld Vrijdag 9-apr-21 De Meierijers Berkel-Enschot 19.00 uur 
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Klasse indeling 
 
 
  Schutters worden naar onderstaande tabel ingedeeld. 

 
 
 
 

Matrix NHB Bondscompetities: geboortejaar - leeftijdscategorie 

Geboorte 
jaar 

Comp. 
2019/2020 

Comp. 
2020/2021 

Comp. 
2021/2022 

Comp. 
2022/2023 

Comp. 
2023/2024 

Comp. 
2024/2025 

Comp. 
2025/2026 

Comp. 
2026/2027 

2000 Junior               

2001 Junior Junior             

2002 Junior Junior Junior           

2003 Cadet Junior Junior Junior         

2004 Cadet Cadet Junior Junior Junior       

2005 Cadet Cadet Cadet Junior Junior Junior     

2006 Cadet Cadet Cadet Cadet Junior Junior Junior   

2007 Asp.11/12 Cadet Cadet Cadet Cadet Junior Junior Junior 

2008 Asp.11/12 Asp.11/12 Cadet Cadet Cadet Cadet Junior Junior 

2009 Asp. t/m10 Asp.11/12 Asp.11/12 Cadet Cadet Cadet Cadet Junior 

2010 Asp. t/m10 Asp. t/m10 Asp.11/12 Asp.11/12 Cadet Cadet Cadet Cadet 

2011   Asp. t/m10 Asp. t/m10 Asp.11/12 Asp.11/12 Cadet Cadet Cadet 

2012     Asp. t/m10 Asp. t/m10 Asp.11/12 Asp.11/12 Cadet Cadet 

2013       Asp. t/m10 Asp. t/m10 Asp.11/12 Asp.11/12 Cadet 

2014         Asp. t/m10 Asp. t/m10 Asp.11/12 Asp.11/12 

2015           Asp. t/m10 Asp. t/m10 Asp.11/12 

2016             Asp. t/m10 Asp. t/m10 

2017               Asp. t/m10 
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Field of Play 
 

Na overleg binnen de SHMB, de Trainers en de Nederlandse Handboogbond zijn we 
tot de volgende opzet gekomen. 
De regelgeving omtrent COVID-19, met name de 1,5 meter afstandsregel achter de 
wachtlijn t.o.v. de 18+ leeftijd, heeft ook een beperking aangaande geschikte locaties 
om zoveel mogelijk schutters deel te kunnen laten nemen en er voor te zorgen dat 
ouders en/of trainers mee kunnen komen. Op de aangegeven locaties kunnen binnen 
de gehanteerde setup maximaal 64 schutters schieten op 16 banen. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers op de dag zelf wordt het aantal banen bepaald. 
Als er minder dan 49 schutters zijn schieten er maximaal 3 schutters per baan. Als er 
meer zijn 4 per baan. 
Schiet volgorde indoor bij <49 schutters ABC - CAB - BCA 
Bij >48 schutters     ABCD - DABC - CDAB - BCDA 
Schiet volgorde 18M2P bij <49 schutters ABC - ABC 
Bij >48 schutters     ABCD – ABCD 
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Wedstrijd opzet 
 

 
Indoorwedstrijden ronde 1, 2 en 3 

· Schieten met klok en stoplichten op 18 meter.  
· 2 rondes van 3 proefpijlen. 
· 30 tellende pijlen.  
· Aspiranten op 60cm blazoen. 
· Cadetten en Junioren op 40cm blazoen, 2 blazoenen per baan. 
· Compoundschutters op dutch target, inner-ten telt, ieder een eigen blazoen, 

3-4 blazoenen per baan. 
· Scoreverwerking via Ianseo en op papier (regelt de stichting) 

 
Kerstverschieting 

· Wedstrijd op fantasieblazoenen. 
· 18 meter. 
· 2 rondes van 2 proefpijlen.  
· 12 beurten, 3 pijlen per beurt, 36 tellende pijlen.  
· Na iedere beurt doorschuiven naar de volgende baan.  
· De organiserende vereniging zorgt zelf voor de prijzen, te declareren bij de 

SHMB. 
· Scoreverwerking via Ianseo en op papier (regelt de stichting) 

 
Happy-End verschieting 

· 18 meter met finale rondes in iedere klasse.  
· Schieten met klok en stoplichten.  
· 2 rondes van 3 proefpijlen. 
· 30 tellende pijlen. 
· Aspiranten op een 60cm blazoen. 
· Cadetten en Junioren op een 40cm blazoen, 2 blazoenen per baan.  
· Compoundschutters op een dutch target en inner-ten telt, ieder een eigen 

blazoen, 3-4 blazoenen per baan. 
· Scoreverwerking via Ianseo en op papier (regelt de stichting) 

 
 
Finale rondes 

· Halve finale nummer 1 tegen 4 en nummer 2 tegen 3. 
· Finale winnaars halve finale tegen elkaar en verliezers tegen elkaar. 
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· Alle finales compound cumulatief over 15 pijlen. 
· Alle finales voor overige schutters via set systeem. 
· Categorieën Junioren, Cadetten en Aspiranten, jongens en meisjes. 
· Verenigingsteams (drie hoogste schutters per vereniging).  
· Junioren, Cadetten op een 40cm blazoen, Aspiranten op een 60 cm blazoen 

en Compound schutters op een dutch target, inner-ten telt.  
· De organiserende vereniging zorgt zelf voor de bekers, te declareren bij de 

SHMB. 
· Scoreverwerking via Ianseo en op papier (regelt de stichting) 

 
Indoorwedstrijden ronde 4,5 en 6 

· 2 pijl wedstrijden 
· 18 meter.  
· 2 beurten van 2 proefpijlen 
· 12 beurten van 2 pijlen en de laatste beurt 1 pijl, totaal 25 tellende pijlen.  
· Aspiranten op een 60cm blazoen 
· Cadetten en Junioren op een 40cm blazoen, 2 blazoenen per baan.  
· Compoundschutters op een dutch target en inner-ten telt, ieder een eigen 

blazoen, 3-4 blazoenen per baan. 
· Scoreverwerking via Ianseo en op papier (regelt de stichting)  

 
Gouden Speld verschieting / indoorwedstrijd ronde 7 

· Schieten met klok en stoplichten. 
· 18 meter.  
· 2 beurten van 3 proefpijlen. 
· 30 tellende pijlen.  
· Aspiranten op een 60cm blazoen. 
· Cadetten en Junioren op een 40cm blazoen, 2 blazoenen per baan.  
· Compoundschutters op een dutch target en inner-ten telt, ieder een eigen 

blazoen, 3-4 blazoenen per baan. 
· Scoreverwerking via Ianseo en op papier (regelt de stichting) 
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