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1 Introductie 
Dit document bevat instructies voor beheerders om een account aan te maken op 

MijnHandboogsport en daarna rechten te krijgen voor een beheerder. 

De website is op dit adres te benaderen: https://mijn.handboogsport.nl 

MijnHandboogsport kent de volgende beheerders-rollen: 

Afkorting Beschrijving Werkgebied 

BB Manager Competitiezaken Bondsbureau 

BKO BK organisator Bondscompetities (2x), landelijk 

RKO RK organisator Bondscompetities (2x), 1 van de 4 rayons 

RCL Regiocompetitieleider Bondscompetities (2x), 1 van de 16 regio’s 

SEC Secretaris Vereniging, bestuurder 

HWL Hoofdwedstrijdleider Vereniging, alle wedstrijdzaken 

WL Wedstrijdleider Vereniging, scoreverwerking 

 

Om een rol te krijgen moeten de volgende stappen doorlopen worden op de website: 

1) Account aanmaken 

2) Gekoppeld worden aan een rol 

3) Tweede-factor authenticatie aanzetten (2FA) 

4) Verklaring Hanteren Persoonsgegevens accepteren 

In de volgende hoofdstukken worden deze stappen in detail uitgelegd. 

Beheerders die iemand willen koppelen aan een rol verwijzen we naar hoofdstuk 6.6 op pagina 17. 

 

1.1 Nieuwste versies 

Dit boekje wordt bijgewerkt als er wijzigingen zijn in de schermafdrukken die in dit boekje staan. Wij 

adviseren dan ook om de link naar het boekje te bewaren en altijd de laatste versie van het boekje 

te openen. 

https://mijn.handboogsport.nl/static/instructies-beheerders-accounts.pdf 

https://mijn.handboogsport.nl/static/instructies-voor-verenigingen.pdf 

https://mijn.handboogsport.nl/static/introductie-voor-nhb-leden.pdf 

 

1.2 Ondersteuning 

In geval van problemen met het volgen van deze instructies of het gebruik van de website kan je per 

e-mail contact opnemen met nhb-apps-support@handboogsport.nl 
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2 Account aanmaken 
Voor het aanmaken van een account heb je de volgende gegevens nodig: 

- Je NHB-nummer 

- Je e-mailadres zoals bekend bij de NHB 

- Een wachtwoord van minimaal 9 tekens lang (en minimaal 5 verschillende tekens) 

Je hebt de digitale bondspas ontvangen op het e-mailadres wat bekend is bij de NHB. De secretaris 

van je vereniging kan het e-mailadres aanpassen. 

Ga naar https://mijn.handboogsport.nl 

Je komt nu uit op “Het plein” waar het kaartje “Account aanmaken” gevonden kan worden. Deze 

moet je eenmalig gebruiken om een account aan te maken. Als je al een account hebt, log dan in 

met de knop “Inloggen”. 

 

Klik op “Account aanmaken”, vul het formulier in en klik op “Aanmaken”. Na het succesvol invullen 

van het formulier stuurt de website een e-mail om te controleren dat jij het bent (en niet iemand die 

je e-mailadres en NHB-nummer weet). Volg de link in de e-mail om te bevestigen. Dit hoef je maar 

één keer te doen. Daarna kan je inloggen. 
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3 Gekoppeld worden aan een rol 
Na het aanmaken van een account kan je gekoppeld worden aan een rol. In de tabel hieronder kan 

je zien wie de koppeling kan maken: 

Gewenste rol Beschrijving Wie kan jou koppelen aan de rol? 

BKO BK organisator Bondsbureau 

RKO RK organisator BKO van een bondscompetitie 

RCL Regiocompetitieleider RKO van een bondscompetitie 

SEC Secretaris Automatisch 

HWL Hoofdwedstrijdleider SEC van de vereniging en 

Elke RCL van de regio waarin de vereniging huist 

WL Wedstrijdleider SEC of HWL van de vereniging 

 

De website weet wie de secretaris is van elke vereniging en koppelt de rol “SEC” automatisch aan 

het juiste account, ook na overdracht. Deze informatie komt uit Onze Relaties. Andere rollen moeten 

handmatig gekoppeld worden door de “bovenliggende” rol in de hiërarchie zoals getoond in de 

rechter kolom in de tabel. 

Je krijgt een email als je gekoppeld bent aan een rol. In het menu komt dan “Wissel van rol” erbij. 

Voordat je dit gebruikt raden we je aan de stappen in het volgende hoofdstuk eerste een keer door 

te lezen. 
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4 2FA activeren 
Twee-staps-verificatie (ook wel 2FA / 2e Factor Authenticatie) maakt het een stuk moeilijker om 

misbruik te maken van een account. Iemand die jouw inlognaam en wachtwoord weet heeft nog iets 

meer nodig, namelijk een 6-cijferige code. Deze code is specifiek voor MijnHandboogsport, 

verandert elke 30 seconden en wordt gegenereerd door een algoritme. 

In onderstaand schema zie je de relatie tussen de website, jouw mobiel (die de codes gaat 

genereren) en je browser waarmee je de website benadert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een QR-code: 

  

Browser Website 

Inlognaam 

Wachtwoord 

Jouw mobiel 

6-cijfers 

6-cijfers (elke 30 seconden anders) 

QR-code 

(eenmalig) 

Het schema hierboven laat zien hoe jij met loginnaam en wachtwoord in kan loggen op de 

website. Om je beheerdersrol te kunnen gebruiken moeten de 6 cijfers van de tweede 

factor ingevoerd worden. Deze komen uit de app op je mobiel. 

Om je mobiel te koppelen met de website moet je met de app op je mobiel de QR-code 

scannen die de website toont. Dit hoef je maar één keer te doen. Daarna kan de app op je 

mobiel de 6-cijferige codes genereren. Deze cijfers wijzigen elke 30 seconden. 
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4.1 Stap 1: App installeren 

Kies “Wissel van Rol” in het menu. Als je nog geen tweede factor gekoppeld hebt dan is alleen het 

kaartje “Koppel 2e factor” beschikbaar. Kies dat kaartje. 

 

Daaronder krijg je informatie over een app die je op je mobiel moet installeren. Wij hebben goede 

ervaring met Google Authenticator en FreeOTP. Deze kan je vinden in de Play Store (Android) of 

Apple Store. 

Als het gelukt is om deze app te installeren, klik dan op de rode knop om naar de volgende stap te 

gaan: 
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Hierboven staat een schermafdruk van Google Authenticator. Er worden 2 koppelingen getoond, 

met een beschrijving om ze uit elkaar te houden. Hier willen we MijnHandboogsport aan toevoegen. 

4.2 Stap 2: Koppeling maken met de QR-code 

In de tweede stap gaan we een koppeling leggen tussen de app op je mobiel (Google Authenticator) 

en de website MijnHandboogsport. 

 

 

 

 

 

Dat “plus icoon” kan je in Google Authenticator vinden in de rechter onderhoek: 
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4.3 Stap 3: controleer de koppeling 

Stap 3 is om te bevestigen dat de tweede factor goed aangemaakt wordt door de app op je mobiel. 

Hiervoor moet je de 6 cijfers een keer overtikken. 

 

 

Tik nu de 6 cijfers die getoond worden over in het blauwe vakje en klik op Controleer. 

  

Belangrijk 

De 6-cijferige code moet overeenkomen met de code van de website. Hoe weten de website en 

de app welke code aan de beurt is? Dit doen ze door te kijken hoe laat het is! 

De klok van je mobiel en de website moeten dus redelijk gelijklopen, anders werkt dit niet. 

Zorg er daarom voor dat je mobiel ingesteld is om de tijd automatisch te synchroniseren met je 

mobiele netwerk, of met het Internet. 
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Als alles klopt dan krijg je dit scherm te zien. Zo niet, lees dan de tips en probeer het nog eens. 

 

 

4.4 Tips 

1. De code verandert elke 30 seconden. Het is niet mogelijk om de code op te schrijven en over 

een paar minuten pas te gebruiken. 

 

2. Als je een browser plug-in gebruikt in plaats van een app op je mobiel, dan moet je de QR-

code scannen door een vierkant om de QR-code te tekenen met je muis. 

 

3. Als je de QR-code niet kan scannen, dan is het ook mogelijk om de informatie die in de QR-

code zit handmatig in te voeren. Hiervoor moet je een reeks van 32 tekens overtikken. Deze 

wordt getoond op dezelfde pagina als de QR-code. 

 

4. Zorg dat de klok van je mobiel goed loopt. Als deze niet klopt, ga dan naar instellingen en 

kies voor “tijd automatisch synchroniseren”. 

 

5. Je bent niet verplicht om Google Authenticator te gebruiken. MijnHandboogsport 

ondersteunt iedere applicatie die de TOTP (time based one-time password) standaard 

ondersteund. 

 

4.5  Tweede factor kwijt? 

De koppeling met je tweede factor moet soms opnieuw gedaan worden, bijvoorbeeld als je een 

nieuwe mobiel aangeschaft hebt. 

Voor de tweede factor biedt MijnHandboogsport geen optie vergelijkbaar met “wachtwoord 

vergeten”. In plaats daarvan moet je een berichtje sturen naar nhb-apps-support@handboogsport.nl 

dan zullen wij de tweede factor voor je loskoppelen, zodat je opnieuw de QR-code aangeboden krijgt 

en een koppeling kan maken met je nieuwe mobiel. 
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5 VHPG accepteren 
De AVG verplicht om afspraken te maken over het omgaan met persoonsgegevens. De website heeft 

hier een dialoog voor en vraagt je elk jaar om deze verklaring opnieuw te bevestigen. Na het 

koppelen van de tweede factor moet je dit kaartje gebruiken onder Wissel van Rol: 

 

 

 

Lees de tekst en als je er mee akkoord gaat, zet dan een kruisje in het vakje en druk op de knop 

Verstuur. 
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Dit is de volledige tekst: 

De NHB geeft jou via deze website toegang tot persoonsgegevens van leden van de NHB. Deze 

gegevens blijven eigendom van de NHB. Je mag de gegevens alleen gebruiken om je rol te 

vervullen. 

 

We spreken af dat je deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet zal gebruiken voor 

andere doeleinden. Eventueel lokaal opgeslagen persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, die 

verwijder je. 

 

We vragen je om te voorkomen dat andere mensen je login gebruiken. Overweeg zelf wanneer je 

uitlogt en wanneer je je wachtwoord wijzigt. Als je verdenkt dat je account misbruikt is, neem dan 

direct contact op met het bondsbureau. 

 

In het geval van een geconstateerd data-lek verleen je medewerking aan het onderzoek. 
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6 Aan de slag als beheerder 

6.1 Inloggen en 2FA controle 

Na elke inlog word je gevraagd om een 2FA code in te voeren. Pak je mobiel erbij en tik de 6 cijfers 

over. 

 

Als je de website alleen als sporter wilt gebruiken dan kan je deze controle overslaan door 

linksboven op het logo van de NHB te klikken. Het menu “Wissel van rol” is dan wel beschikbaar, 

maar je kan geen andere rol kiezen totdat je de 2FA controle uitgevoerd hebt. 

Op het inlogscherm kan je een kruisje zetten bij “aangemeld blijven” (zie hieronder). Als je daarvoor 

kiest dan hoef je niet steeds opnieuw in te loggen en ook de 2e factor controle niet opnieuw te doen, 

totdat je uitlogt of de website na bepaalde tijd er toch om vraagt. Zie ook de zinssnede hierover in 

de VHPG-verklaring op de vorige pagina. 
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6.2 Wissel van Rol 

Na het inloggen kan je via het menu ‘Wissel van rol’ een andere rol kiezen. In onderstaand voorbeeld 

kan gekozen worden tussen twee rollen: “RCL voor regio 110” en “Sporter”. Deze laatste rol laat jou 

de website benaderen als normale gebruiker (niet beheerder). 

Zo ziet het eruit als je kan kiezen uit één rol: 

 

Na de keuze van een rol veranderen de mogelijkheden die aangeboden worden in het menu en in de 

verschillende schermen: 

• Een beheerder van een vereniging krijgt een extra kaartje “Beheer Vereniging” 

• Een RCL en RKO krijgen extra mogelijkheden onder “Het Plein” en “Bondscompetities” 
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6.3 Een andere rol helpen 

De website MijnHandboogsport is zo opgezet dat beheerders elkaar kunnen helpen. Vanuit elke rol 

kan je via het menu Wissel van Rol kiezen uit hiërarchisch onderliggende rollen. 

De volgende tabel toont voor elke rol naar welke andere rollen gewisseld kan worden: 

Afkorting Beschrijving Kan wisselen naar 

BB Manager Competitiezaken BKO (2x) 

BKO BK organisator RKO (4x) 

RKO RK organisator RCL (16x) 

RCL Regiocompetitieleider HWL van elke vereniging in de regio 

SEC Secretaris HWL van de eigen vereniging 

HWL Hoofdwedstrijdleider WL van de eigen vereniging 

WL Wedstrijdleider - 

 

Onder ‘Wissel van Rol’ is een sectie “Help anderen” te vinden. Hier worden een of meerdere 

knoppen getoond voor rollen waar je naartoe kan wisselen. 
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6.4 Mogelijkheden voor een Secretaris (SEC) 

Voor de secretaris van een vereniging biedt MijnHandboogsport de volgende mogelijkheden: 

• Ledenlijst inzien 

o Toont de leeftijd en leeftijdsklasse (cadet, etc.) van de leden 

o Toont voor elk lid van de vereniging: hebben ze zelf een account aangemaakt? 

• Voorkeuren van de leden inzien 

o Wedstrijdklasse voor het hele jaar 

o Met welke boog / bogen schieten ze (leden kunnen dit zelf instellen) ** 

• Beheerders koppelen en e-mailadres instellen 

o Assistent-secretaris 

o Hoofdwedstrijdleider(s) 

o Wedstrijdleider(s) 

• Instellingen van de accommodatie inzien en aanpassen ** 

o Volledige / half-overdekt voor 18m / 25m wedstrijden 

o Aantal banen 18m / 25m 

o Maximum aantal sporters 18m / 25m 

o Aantal Dutch Targets op 1 baan 

o Buitenlocatie aan de accommodatie toevoegen 

o Wedstrijdlocaties toevoegen (sportveld, sporthal, bos, etc.) 

o Hier worden ook een aantal stamgegevens van de vereniging getoond 

• Lijst met verenigingen in de buurt 

o Dezelfde informatie als bij accommodatie, van alle verenigingen in de regio 

De HWL kan deze gegevens ook inzien en de punten gemarkeerd met ** kan de HWL ook aanpassen. 
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6.5 Mogelijkheden voor een Hoofdwedstrijdleider (HWL) 

MijnHandboogsport kent de rol “hoofdwedstrijdleider” voor elke vereniging om alles gerelateerd 

aan wedstrijden te kunnen regelen op de website. Dit zijn de mogelijkheden: 

• Ledenlijst inzien 

o Toont de leeftijd en leeftijdsklasse (cadet, etc.) van de leden 

o Toont voor elk lid van de vereniging: hebben ze zelf een account aangemaakt? 

• Voorkeuren van de leden inzien en aanpassen 

o Wedstrijdklasse voor het hele jaar 

o Met welke boog / bogen schieten ze (leden kunnen dit ook zelf instellen) 

• Beheerders koppelen en contactgegevens (e-mailadres) instellen 

o Hoofdwedstrijdleider(s) 

o Wedstrijdleider(s) 

• Instellingen van de accommodatie inzien en aanpassen 

o Volledige / half-overdekt voor 18m / 25m wedstrijden 

o Aantal banen 18m / 25m 

o Maximum aantal sporters 18m / 25m 

o Aantal Dutch Targets op 1 baan 

o Buitenlocatie aan de accommodatie toevoegen 

o Wedstrijdlocaties toevoegen (sportveld, sporthal, bos, etc.) 

o Hier worden ook een aantal stamgegevens van de vereniging getoond 

• Wedstrijdlocaties toevoegen (sportveld, sporthal, bos, etc.) 

• Lijst met verenigingen in de buurt 

o Dezelfde informatie als bij accommodatie, van alle verenigingen in de regio 

• Tijdlijn van de bondscompetities zien 

• Lijst met beheerders 

o Naam en e-mailadres van de RCL, RKO en BKO van elke competitie 

• Leden aanmelden / afmelden voor de competities 

o Voor het aanmelden moet het lid een boog gekozen hebben 

o Het aanvangsgemiddelde wordt getoond 

o Voor jeugdleden wordt de leeftijdsklasse voor de competitie getoond 

• Teams aanmaken voor de regiocompetitie en de rayonkampioenschappen 

• Voor elke ronde van de teamcompetitie zorgen dat de teams compleet zijn door invallers te 

selecteren. 

• Wedstijden 

o Wedstrijden die in overleg met de RCL / RKO / BKO bij de eigen vereniging gehouden 

zullen worden. 

o Invoeren van de scores van deze wedstrijd (dit kan de WL ook doen) 

• Scores invoeren 

o Scores invoeren voor een wedstrijd bij de eigen vereniging. 

 



MijnHandboogsport Versie 1.9 

Beheerder accounts Status: Onder veranderingsbeheer 

Copyright © 2022 Nederlandse Handboog Bond  Pagina 17 

 

 

6.6 Iemand koppelen aan een rol 

De website MijnHandboogsport is zo opgezet dat beheerders elkaar kunnen koppelen. Zo kan een 

secretaris (SEC) de hoofdwedstrijdleider (HWL) koppelen en kan de HWL de wedstrijdleider (WL) 

koppelen. Aan elke rol kunnen meerdere accounts gekoppeld worden. 

Om een beheerder te koppelen binnen de vereniging kies je eerst Beheer Vereniging in het menu en 

dan het kaartje Beheerders. 

 

In het overzicht wat volgt kan je zien wie er al gekoppeld is en kan je met de knoppen iemand anders 

koppelen, of iemand ontkoppelen.  

 

 

Noteer dat voor elke rol een eigen e-mailadres ingevoerd kan worden en ook gepubliceerd wordt 

naar de sporters en andere beheerders. 

 

Het is niet mogelijk om meerdere e-mailadressen te koppelen aan een rol. Als meerdere personen 

dezelfde rol vervullen dan zullen ze een gedeelde e-mail moeten gebruiken.  
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Hieronder volgt een voorbeeld waar nog niemand gekoppeld is: 

 

 

Bij de volgende vereniging is iedereen al gekoppeld. Het is nog steeds mogelijk om wijzigingen door 

te voeren door op de knop Koppel Beheerders te drukken. 
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Op het scherm Wijzig Beheerders kan je bovenin iemand verwijderen en onderin iemand zoeken: 

 

 

Tik een paar letters van de naam in en druk op Zoek. 

Let op! Alleen leden van de eigen vereniging die een account aangemaakt hebben kunnen worden 

gevonden! 
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Klik op de naam om te controleren dat dit de juiste persoon is. 

Klik daarna op Koppel. 

De persoon die je (ont-)koppelt krijgt een mail om hem of haar te informeren over de gewijzigde 

rechten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de laatste bladzijde van dit document 


