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1 Introductie
Dit document bevat instructies voor de Hoofdwedstrijdleider (HWL) van verenigingen voor gebruik
van MijnHandboogsport.
De website is op dit adres te benaderen: https://mijn.handboogsport.nl
In dit boekje gaan we ervan uit dat de beheerder al een account heeft op MijnHandboogsport en
weet hoe in te loggen en te wisselen naar de HWL rol. Dit staat uitgelegd in het boekje “Instructies
voor beheerders” (link hieronder)

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 info@handboogsport.nl
De laatste versie van dit boekje is altijd online te verkrijgen:
https://mijn.handboogsport.nl/static/instructies-voor-verenigingen.pdf
Voor vragen over het reglement graag contact opnemen met jouw regiocompetitieleider (RCL).
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2 Accommodatie en Wedstrijdlocaties
In MijnHandboogsport kan je de gegevens van jullie accommodatie opgeven. De accommodatie is
jullie binnenbaan en buitenbaan (beide optioneel). Daarnaast is het mogelijk om wedstrijdlocaties
buiten jullie eigen accommodatie in te voeren, bijvoorbeeld een sporthal, sportveld, bos, etc.
Door de informatie eenmalig in te voeren, kan deze eenvoudig gebruikt worden bij het maken van
een planning of het organiseren van een wedstrijd.
In het menu Beheer Vereniging vind je (onderaan het scherm) deze twee kaartjes:

2.1 Wijzigingen opslaan
Na het maken van een wijziging komt de rode “opslaan” knop in beeld. Vergeet niet om daarop te
drukken om de wijzigingen vast te leggen.
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2.2 Instellingen binnenbaan
Het plaatje hieronder laat de instellingen voor de binnenbaan zien.
Het adres van de binnenbaan komt uit Onze Relaties (de secretaris heeft toegang). De instellingen
spreken voor zich en worden hier niet verder uitgelegd.
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2.3 Buitenbaan aanmaken en verwijderen
Als jullie vereniging een buitenbaan heeft op dezelfde locatie als de binnenbaan, dan kan je op de
pagina “Accommodatie” op onderstaande rode knop drukken om de buitenbaan aan te maken in
MijnHandboogsport.

De buitenbaan is ook weer te verwijderen:

2.4 Instellingen buitenbaan
De buitenbaan van de vereniging heeft verplicht hetzelfde adres (bedoeld voor de navigatie) als de
binnenbaan. Als dit niet het geval is, maak dan een ‘externe’ wedstrijdlocatie aan.
Het plaatje hieronder laat de instellingen voor de buitenbaan zien. De instellingen spreken voor zich
en worden hier niet verder uitgelegd.
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2.5 Wedstrijdlocaties
Naast de binnenbaan en buitenbaan van de accommodatie is het mogelijk om een ongelimiteerd
aantal wedstrijdlocaties aan te maken. Het verschil met de buitenbaan is dat de wedstrijdlocatie een
eigen adres heeft.

Druk op de rode knop om een nieuwe wedstrijdlocatie aan te maken.

2.5.1 Verwijderen van een wedstrijdlocatie
Een wedstrijdlocatie die niet (meer) nodig is kan weer verwijderd worden: kies Wijzig voor de
wedstrijdlocatie en klik op deze balk:

2.5.2 Voorbeelden
Op de volgende pagina’s staan een aantal voorbeelden van wedstrijdlocaties.
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2.6 Status van de bondscompetities
In MijnHandboogsport heeft elke bondscompetitie een aantal ‘fases’ met bijbehorende datums. Als
HWL kan je deze inzien. Kies “Bondscompetities” op Het Plein en selecteer daarna één van de
actieve competities.

Scroll omlaag op de pagina om de tijdlijn te zien:

De rood gekleurde fase is de actieve fase. Noteer dat bovenstaande datums slechts als voorbeeld
dienen. Kijk altijd op MijnHandboogsport voor de meest actuele informatie.
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3 Aanmelden voor de bondscompetities
MijnHandboogsport maakt het mogelijk voor individuele sporters om zich zelfstandig aan te melden
voor de bondscompetities. Instructies hiervoor zijn beschikbaar in het boekje “Introductie voor NHB
leden” welke gedeeld wordt door het bondsbureau. Zie pagina 3 voor de link naar het boekje.
Jouw rol, als HWL, is het aanmaken van de teams + leden helpen die zich niet zelfstandig aan kunnen
melden. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe je dit kan doen.
Dit is het stappenplan voor jou:
1.
2.
3.
4.

Stel eenmalig het boog type in voor elk lid (of laat ze het zelf doen)
Meld het lid aan voor de bondscompetitie (of laat ze het zelf doen)
Controleer welke leden de teamcompetitie willen schieten
Maak teams aan voor de regiocompetitie

HWL

Sporter

Check zelfstandig
Stimuleer zelfstandig

Voorkeuren:
Boog type

Voorkeuren:
Boog type

Aanmelden
voor een competitie

(bulk) Aanmelden
voor een competitie

Bevestig aanmelden
+ voorkeur teamschieten

Klaar

Voorkeur teamschieten
corrigeren (waar nodig)

Handmatig AG invoeren
(waar nodig)

Team aanmaken

Leden koppelen aan
team
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Sporters kunnen tot de laatste dag van de laatste wedstrijd van een bondscompetitie aangemeld
worden voor de competitie (einde fase E). Deelname aan het teamschieten kan tot het einde van
fase B ingesteld worden. Zie uitleg in hoofdstuk 2.6 op pagina 10.

3.1 Controleer of het lid actief is in MijnHandboogsport
Leden die een account aangemaakt hebben kunnen zichzelf aanmelden voor de bondscompetities.
Het advies is om deze leden niet aan te melden, maar te wachten tot ze zichzelf aanmelden en ze
hier eventueel toe te stimuleren. Ten eerste scheelt dit jou werk en ten tweede kunnen ze
persoonlijke keuzes maken bij het inschrijven.

Het kaartje Ledenlijst geeft toegang tot een overzicht van alle leden en toont voor elk lid of ze een
account aangemaakt hebben en wanneer ze voor het laatste actief waren. Hieruit kan je
concluderen of ze zelfstandig actief zijn.
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3.2 Boog type instellen
Voordat een lid aangemeld kan worden voor een wedstrijd of competitie moet eerst een
persoonlijke instelling gedaan worden: met welke boog schiet dit lid?
Door dit in te stellen, kan MijnHandboogsport het lid automatisch in de juiste individuele
wedstrijdklasse plaatsen (Recurve, Compound, etc.) en begrenst dit ook in welk team het lid mee
mag doen.
Gebruikt hiervoor het kaartje Voorkeuren.

Gebruik de filters boven de tabellen om het lid te vinden:

Klik daarna op de knop “Wijzig” om de persoonlijke voorkeuren van dit lid aan te passen.
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Kruis het gewenste boog type aan in de linker kolom (in dit voorbeeld Barebow) en klik op
“Voorkeuren opslaan”.

Je kan nu zien dat het boogtype ingesteld is:

Herhaal deze stappen voor elk lid van de vereniging (of stimuleer ze om het zelf doen ;-)

Noteer de voorkeur voor het meedoen met de bondscompetities. Soms gebeurt het dat
sporters deze uitzetten. Tijdens het aanmelden voor de competitie staan ze dan als grijze regel
in de ledenlijst.

Oplossing: het vinkje weer aanzetten onder de Voorkeuren van het betreffende lid.

Copyright © 2022 Nederlandse Handboog Bond

Pagina 14

MijnHandboogsport
Instructies voor verenigingen

Versie 1.8
Status: Onder veranderingsbeheer

3.3 Aanmelden voor een bondscompetitie
Onafhankelijk voor de Indoor en 25m 1pijl competities worden kaartjes getoond om individuele
sporters aan te melden en teams aan te maken. Met het derde kaartje (“Ingeschreven”) kan je zien
welke leden aangemeld zijn en kan je ze ook weer afgemeld worden.

Noteer dat leden apart aangemeld moeten worden voor de Indoor en de 25m 1pijl competities, naar
persoonlijke voorkeur.
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Het aanmelden van sporters is heel eenvoudig: kruis de leden aan en klik op de grote rode knop.

Ontbreken er leden in deze lijst? Stel dan eerst een boogtype in voor deze leden. Zie sectie 3.2 op
pagina 13.
Bovenaan de pagina kan je een aantal instellingen opgeven die voor alle leden gelden:

In bepaalde regio’s worden hier extra keuzes aangeboden zoals de dagdelen waarop de sporters
beschikbaar zijn of de specifieke wedstrijden waarvoor ze aangemeld moeten worden.
Na een druk op de grote rode knop wordt lijst “Ingeschreven” getoond. Hier kan je ook meteen zien
in welke klasse de sporters geplaatst zijn.
Afmelden gaat even simpel: kies het kaartje “Ingeschreven”, zet vinkjes en klik op de grote rode
knop. Aanmelden en afmelden staat vrij zolang de competitie in fase B is. Zie de tijdlijn van elke
competitie onder Bondscompetities. Zodra de competitie over gaat naar fase C is afmelden niet
meer mogelijk. Aanmelden blijft mogelijk tot het einde van fase E.
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3.4 Controleer welke leden de teamcompetitie willen schieten
Via de lijst “Ingeschreven” is het mogelijk om te zien welke leden met de teamcompetitie mee willen
doen. Als HWL kan je de voorkeur die bij het inschrijven opgegeven is nog aanpassen, zolang de
competitie in fase B is. Gebruik de blauwe knoppen.
Als een sporter bijvoorbeeld vergeten is om het vinkje te zitten, dan kan je dat alsnog doen. Of
misschien is een sporter overgehaald om mee te doen in een team.

Copyright © 2022 Nederlandse Handboog Bond

Pagina 17

MijnHandboogsport
Instructies voor verenigingen

Versie 1.8
Status: Onder veranderingsbeheer

3.5 Teams aanmaken voor de regiocompetitie
Als HWL moet je de teams aanmaken voor de regiocompetitie. Jullie regiocompetitieleider (RCL) kan
zien welke teams je aangemaakt hebt.
Let op: teams voor de Rayonkampioenschappen worden in een later stadium pas aangemaakt.

Dit geeft het volgende scherm, wat begint met de deadline die gezet is door de RCL.

Daaronder volgt een lijst van leden die aangemeld zijn voor de individuele competitie en voorkeur
hebben opgegeven om mee te doen met teamschieten. Aan de hand van deze lijst kan je een
inschatting maken wat voor soort team je nog aan kan maken. Deze sporters moeten door jou
gekoppeld worden aan een team.
Alle sporters met voorkeur voor teamschieten die niet gekoppeld worden aan een team, zijn
mogelijke invallers.
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Klik op de “plus” knop om een team aan te maken. Klik daarna op het “pen” knop om deze te
wijzigen.

Kies het soort team, geef het team een leuke naam en klik op “Opslaan”.

Mocht je het team willen verwijderen, gebruik dan de blauwe knop onder aan de pagina en bevestig
daarna de vraag.
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Aan elk team moeten vier sporters gekoppeld worden. Gebruik hiervoor de “poppetjes” knop.

Maak een keuze welke leden gekoppeld moeten worden aan dit team. De sporters zijn automatisch
gefilterd op bogen die reglementair mee mogen doen in dit team. Zet vinkjes bij de namen van de
sporters en druk op “Opslaan”.
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3.5.1 Handmatig aanvangsgemiddelde
Sporters zonder aanvangsgemiddelde (AG) kunnen niet kozen worden (zie grijze vierkantje op de
vorige bladzijde) totdat er door jou handmatig een AG ingevoerd is. Klik hiervoor op de knop “pen”
voor deze sporter:

Voer het geschatte aanvangsgemiddelde in en druk op de “Opslaan” knop. Dit lid is nu te koppelen
aan een team.

Let op: de RCL is verantwoordelijk voor de aanvangsgemiddelden en kan de handmatig ingevoerde
AG’s inzien en aanpassen. Voor volledige transparantie wordt de geschiedenis van de wijzigingen
getoond op de pagina waarop het AG aangepast kan worden.
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3.5.2 Berekening team sterkte
Als er minimaal 3 sporters gekoppeld zijn aan het team, dan wordt de team sterkte berekend (over
de 3 sterkste sporters van het team) en wordt het team in een team wedstrijdklasse geplaatst. De
team klassegrenzen zijn in te zien onder Bondscompetities.

2 sporters is niet genoeg, 3 of 4 wel.
Let op: Wijzigingen in een handmatig ingevoerd AG resulteert in het opnieuw berekenen van de
team sterkte, waardoor het team in een andere wedstrijdklasse kan komen.
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4 Tijdens de bondscompetitie
4.1 Team compleet houden
De verenigingen zijn verantwoordelijk om hun teams compleet te houden tijdens de
bondscompetitie. Als een team niet compleet is, dan worden de scores van de sporters niet
gekoppeld aan de team score.
Aan het begin van elk van de 7 rondes worden de deelnemers van het team vastgesteld door
MijnHandboogsport. Vaste teams blijven altijd hetzelfde; bij voortschrijdend gemiddelde (VSG)
wordt bij elke ronde de dan beste sporters in het eerste team geplaatst en zo verder.
Onafhankelijk hiervan kunnen er uitvallers zijn en moet de HWL de invallers selecteren. Dit kan via
het kaartje Team Invallers en moet elke ronde opnieuw gebruikt worden. De RCL geeft een seintje
als een nieuwe ronde gestart is.

Als je informatie ontvangt dat een sporter niet mee kan doen, dan kan je via de knop “Invallers
Koppelen” de invallers selecteren.
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Per sporter krijg je de volgende keuze:

MijnHandboogsport toont alleen sporters die reglementair in mogen vallen: van dezelfde vereniging,
een toegestaan boog type (wat bij het team past), een gemiddelde wat niet hoger is dan de uitvaller
en in maximaal 1 team uitkomen per ronde.
Sporters die in een ander team staan opgesteld zijn niet te selecteren (zie afdruk hier onder). Soms is
het daarom nodig om eerst een sporter uit een “een lager team” te halen zodat deze in kan vallen in
een hoger team.

Wijzigingen moeten opgeslagen worden:
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4.2 Een wedstrijd bij jullie vereniging
De HWL en WL hebben beschikking over de volgende twee kaartjes:
•
•

“Competitiewedstrijden” toont welke wedstrijden toegekend zijn aan de verenging
“Scores invoeren” geeft de mogelijkheid om de uitslag van een wedstrijd in te voeren

4.2.1 Voorbereiding van de wedstrijd
Afhankelijk van de regio en de instellingen die gemaakt zijn door de RCL kan MijnHandboogsport een
lijst van deelnemers tonen. Deze kan je gebruiken om bij binnenkomst te turven welke sporters
aanwezig zijn. Ook kan deze gebruikt worden om een baanindeling te maken.
Gebruikt het kaartje “Competitiewedstrijden” om een overzicht op te roepen zoals hieronder
getoond wordt. In dit voorbeeld is de wedstrijd van 16 september al geweest en er is een uitslag
beschikbaar. De overige wedstrijden moeten nog gehouden worden en heeft een knop om de
deelnemerslijst te tonen.
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Via de knop “Toon Lijst” krijg je een overzicht zoals hieronder getoond. De lijst is ook te downloaden
(als .csv file) voor bewerking in een spreadsheet-programma.

Er staan 3 soorten deelnemers in deze lijst (zie ook plaatje hier onder): individuele sporters (geen
team); sporters die in een team schieten: hiervan wordt het gemiddelde en de team naam getoond;
sporters die in een team schieten maar nu invaller zijn: hiervan wordt het gemiddelde getoond.
Het gemiddelde van de sporters is van belang voor de invallersregeling, mocht dit ter plaatse
besproken moeten worden. Verenigingen moet altijd zelf de invallers koppelen (zie hoofdstuk 4.1).
Sporters zonder gemiddelde zijn dus geen team invallers:

In de meest rechter kolom kan een notitie staan over sporters met speciale behoeften, zoals:
•
•
•

Slechtziende sporter, schiet met een standaard
Gebruik kruk en blijf op de schietlijn wachten
Blijf op de schietlijn zitten
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4.2.2 De uitslag invoeren
De HWL en WL kunnen de uitslag van een bondscompetitiewedstrijd bij jullie vereniging direct
invoeren in MijnHandboogsport. Sporters kunnen de ingevoerde uitslag meteen inzien. Als het lukt
om deze uitslag kort na de wedstrijd in te voeren, dan kunnen eventuele klachten meteen
besproken en gecorrigeerd worden.
Gebruik het kaartje Scores invoeren en kies daarna de wedstrijd:

Druk op de knop Invoeren (als er nog geen uitslag is) of Aanpassen (als er al scores ingevoerd zijn).
Na de wedstrijd kan de RCL de uitslag controleren, waarna jullie geen wijzigingen meer kunnen
doen. De knop verandert dan in “Bekijken”. De RCL kan altijd nog correcties doorvoeren.
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Het invoeren van de scores gaat via onderstaand scherm. De “flow” wordt getoond met de
genummerde pijlen.

Begin met het invoeren van het bondsnummer van de sporter. Dit kan elke sporter uit het hele land
zijn. Druk op “Zoek” (enter werkt ook) en controleer dat het de juiste sporter gevonden is. Klik
daarna op “Toevoegen” om deze sporter toe te voegen aan de uitslag. De invoer-focus gaat meteen
naar het veld waar je de score in kan voeren. Het zoekveld is inmiddels weer leeg en je kan deze
stappen herhalen.
Het is verstandig met enige regelmaat op de rode “Opslaan” knop te drukken. Hierdoor worden de
scores naar MijnHandboogsport gestuurd en daar opgeslagen. Een regel met een lege score komt
niet in de uitslag.
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4.2.2.1 Waarschijnlijke deelnemers toevoegen
Onderaan het scherm “Scores invoeren” waarmee je wat tik- en klikwerk kan besparen:

Nu staan alle benodigde bondsnummers in het invoerscherm. Ze komen pas in de uitslag als je een
score ingevoerd hebt.
Noteer: Op dit moment heeft MijnHandboogsport nog niet altijd genoeg informatie om een goede
selectie te maken: in dat geval krijg je alle sporters uit de regio.
Om specifieke sporters te vinden kan je het zoekveld gebruiken: boven aan de tabel staat “Zoeken”.
Tik hier een paar letters of cijfers in en de lijst zal gefilterd worden: alleen de regels met deze
letters/cijfers worden getoond. Je kan zoeken op en bondsnummer, verenigingsnummer, naam van
een sporter of naam van een vereniging.
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5 Rayonkampioenschappen
5.1 RK individueel
Sporters die tijdens de regiocompetitie voldoende scores neergezet hebben mogen meedoen met
de rayonkampioenschappen in één van de vier rayons.
Aangezien niet iedereen mee kan/wil doen met het RK vragen we de verenigingen om voor elk lid
dat geplaatst is voor het RK door te geven of deze mee kan doen (bevestigen) of niet (afmelden).
Door de afmeldingen kunnen andere sporters alvast opgeroepen worden.
Log hiervoor in op MijnHandboogsport, wissel naar de rol van HWL, ga naar Beheer Vereniging en
kies het kaartje Deelnemers RK. Dit kaartje komt beschikbaar zodra de regiocompetitie is afgesloten.

Op die pagina kan je de status zien en aanpassen:

Voor elk lid wordt een rode knop aangeboden waarmee de status is aan te passen.
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Deze deelname status is alleen voor het RK individueel. Onafhankelijk hiervan kan een sporter
meedoen met het RK teams.

5.2 RK teams
Sinds seizoen 2021/2022 hebben de rayonkampioenschappen teams een open inschrijving zodat
later in het seizoen, met de dan beschikbare sporters, een sterk team neergezet kan worden. Vanuit
de RK teams stromen de teams door naar het BK teams.
Tot en een aantal weken voor het RK kunnen de teams aangemeld worden door de verenigingen.
Log hiervoor in op MijnHandboogsport, wissel naar de rol van HWL, ga naar Beheer Vereniging en
kies het kaartje RK Teams.

Net als voor de regioteams kan je hier een team aanmaken en er sporters aan koppelen. Alle
sporters mogen gekoppeld worden aan het team, dus ook nieuwe leden die eerder niet mee konden
doen aan de regiocompetitie teams. Voorwaarde is dat de sporters individueel ook mee mogen doen
met het RK, dus genoeg individuele scores neergezet hebben tijdens de regiocompetitie.
Op de pagina staat aangegeven wat de deadline is voor die competitie.
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Na het koppelen van andere leden wordt de teamsterkte opnieuw berekend. Het is dus nog mogelijk
om de teams te ‘optimaliseren’. Als een team niet meer compleet te maken is (niet genoeg
sporters), dan kan het verwijderd worden.
De klassengrenzen voor de RK/BK teams worden vastgesteld als de inschrijving dicht gaat. Daarna
komen de teams in een toepasselijke wedstrijdklasse. Dit is online te volgen via deze kaartjes onder
Bondscompetitie, Indoor/25mp1ijl:
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6 Wedstrijden organiseren
Via MijnHandboogsport kan jullie vereniging een wedstrijd publiceren en inschrijvingen ontvangen.
De HWL van de vereniging kan dit regelen via het kaartje Wedstrijdkalender (onder Beheer
Vereniging).

6.1 Wedstrijd aanmaken
Via het scherm dat volgt kan een wedstrijd aangemaakt worden. Druk op de rode “plus” om een
nieuwe wedstrijd aan te maken.
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Bij het aanmaken van een nieuwe wedstrijd kan gekozen worden uit 3 typen. De verschillen staan
uitgelegd op de pagina.

Het vervolg van deze handleiding gaat uit van de middelste keuze. De verschillen in de schermen zijn
minimaal en komt voornamelijk terug in de bogen en de mogelijke wedstrijdklassen.
De nu aangemaakte wedstrijd (zie hieronder) is nog een beetje “kaal” en op een datum ruim in de
toekomst gezet. Met de drie knoppen is het mogelijk om de wedstrijd te wijzigen, de sessies aan te
passen en de inschrijvingen te bekijken / beheren.
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Via het wijzigen van een wedstrijd worden de volgende zaken ingesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titel (voor op de kalender)
Datum van de wedstrijd
Duur van de wedstrijd
Sluiting inschrijven (aantal dagen voor begin wedstrijd)
Bijzonderheden (bericht aan de sporters bij aanmelding)
Discipline (Outdoor, Indoor, 25m 1pijl, Veld, Run Archery, 3D, Clout)
World Archery: A-status (records mogelijk) of B-status wedstrijd
Wedstrijd locatie (keuze uit de locaties van jullie vereniging, zie hoofdstuk 2 op pagina 4)
Doelgroep: begrens wie de wedstrijd te zien krijgen, zoals alleen leden van jullie vereniging
Toegestane bogen (NHB / WA) of schietstijlen (IFAA)
Aanwezig melden (bericht aan de sporters)
Inschrijfgeld (differentiatie jeugd is mogelijk)
Contactgegevens wedstrijdleiding
Extern beheer: mogelijkheid om inschrijvingen via eigen systeem te laten verlopen
Scheidsrechter behoefte: aantal banen tegelijk actief en namen eigen scheidsrechters
Keuze wedstrijdklassen voor deze wedstrijd
o World Archery: 8 mogelijke wedstrijdklassen per boog (40 totaal)
o NHB: 7 tot 14 mogelijke wedstrijdklassen per boog (zie kader Genderneutraal)
o IFAA: 12 mogelijke wedstrijdklassen per schietstijl (144 totaal)

Genderneutraal
Sporters kunnen bij de NHB geregistreerd staan met geslacht man (M), vrouw (V) of anders (X).
Wedstrijden van het type NHB hebben ondersteuning voor genderneutrale (‘gemengd’)
wedstrijdklassen waarin de mannen en vrouwen tegen elkaar uitkomen. Een bekend voorbeeld
zijn de bondscompetities.
Sporters met geregistreerd geslacht ‘anders’ hebben de mogelijkheid om een ‘wedstrijdgeslacht’
te kiezen: M of V. Voor genderneutrale wedstrijdklassen is deze keuze niet noodzakelijk.
Sporters vinden deze instelling op Mijn Pagina onder Voorkeuren:
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6.2 Sessies
De wedstrijd bestaat uit één of meerdere sessies. Hiermee kunnen limieten ingesteld worden aan
het aantal inschrijvingen voor specifieke leeftijden of boogtypen. Kies de knop voor het wijzigen van
sessies.

Druk op de rode “plus” om een nieuwe sessie aan te maken. Gebruik daarna het rode potloodje om
de sessie te wijzigen.
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Elke sessie heeft de volgende instellingen:
•
•
•
•
•
•

Beschrijving – deze wordt getoond bij het inschrijven. Ook handig voor jezelf om sessies uit
elkaar te houden.
Datum (vooral nodig voor meerdaagse wedstrijden)
Begintijd
Duur (in halve uren)
Aantal sporters dat ingeschreven kan worden
Selectie van de wedstrijdklassen

Een sporter + boog kan zich maar eenmalig aanmelden voor een wedstrijd en moet verplicht in een
sessie passen.

6.3 Verkoopvoorwaarden
Onder aan het scherm Wedstrijden is het document Verkoopvoorwaarden te vinden.
Dit document beschrijft voor de kopers hoe een aankoop eraan toe gaat, hoe betaald kan worden en
wat er gebeurt als de wedstrijd verplaatst wordt, geannuleerd wordt of de sporter zichzelf af wil
melden. Voor een gedeelte zijn dit wettelijke verplichtingen. Daarnaast vereist integratie met Mollie
zekere delen van dit document.
Deze voorwaarden gelden voor alle wedstrijden die op de wedstrijdenkalender van
MijnHandboogsport gepubliceerd worden. Als jullie vereniging hier niet aan wil voldoen, dan bestaat
de optie om een wedstrijd “extern beheerd” te maken, met inschrijving en betaling buiten
MijnHandboogsport om.
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6.4 Financieel
Op het scherm achter het kaartje Wedstrijdkalender zijn de volgende drie kaartjes te vinden:

Onder Instellingen kan je zien hoe de vereniging als “verkopende partij” op de bestelling komt te
staan. Deze informatie komt uit Onze Relaties.
Ook is het mogelijk om de koppeling met Mollie te leggen. Via Mollie is het mogelijk om online
betalingen te ontvangen via iDEAL, creditcard, bancontact, etc.

Het bondsbureau kan helpen met het opzetten van de Mollie koppeling voor jullie vereniging.
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6.5 Kortingen
Via het kaartje Kortingen is het mogelijk om kortingen te beheren die van toepassing zijn op
wedstrijden bij jullie vereniging.
Er zijn drie soorten kortingen:
•
•
•

Persoonlijk: voor een specifiek lid van de NHB, bijvoorbeeld voor “de winnaar van vorig jaar”
Vereniging: voor alle leden van jullie vereniging
Combinatie: voor meerdaagse wedstrijden of een serie wedstrijden

Kortingen worden automatisch toegepast op het mandje en bevroren samen met de bestelling. Het
is dus niet nodig om kortingscodes rond te sturen.

Druk op de rode “plus” om een nieuwe korting aan te maken.
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Tip: Wil je korting geven bij deelname aan beide dagen van een tweedaagse wedstrijd: maak dan
voor elke wedstrijddag een losse wedstrijd aan.
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6.6 Op de kalender krijgen
Het bondsbureau beheert de kalender en controleert jullie wedstrijdaanvraag voordat deze
openbaar wordt. Op het scherm waar de wedstrijd gewijzigd kan worden zit de knop “Vraag om
goedkeuring”.

Nadat de wedstrijd goedgekeurd is zijn de volgende instellingen niet meer aan te passen door de
HWL:
•
•
•
•
•
•

Datum van de wedstrijd
Duur van de wedstrijd
A-status
Discipline (Indoor, etc.)
Toegestane bogen
Scheidsrechter behoefte

In overleg kan het bondsbureau deze instellingen nog wel aanpassen.
Neem contact op met wedstrijdzaken@handboogsport.nl
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6.7 Overboeking doorgeven
Als een koper betaald heeft door middel van een overschrijving per bank, dan krijg je als HWL dit
waarschijnlijk doorgegeven van jullie penningmeester. Je hebt twee dingen nodig: het
bestelnummer (“MH-123456789”) en het ontvangen bedrag.

Onder Wedstrijdkalender vind je het kaartje “Overboekingen”. Hiermee kan je de betaling invoeren,
zodat MijnHandboogsport deze op “betaald” kan zetten. De inschrijvingen voor de wedstrijden
worden dan op “definitief” gezet en de koper krijgt dan een mailtje dat zijn betaling binnen is.

Op dezelfde pagina vind je een overzicht van de al ingevoerde overboekingen.
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6.8 Inschrijvingen beheren
Via de rechter knop kan je de inschrijvingen voor een wedstrijd inzien en beheren.

Op de pagina met alle inschrijvingen krijg je een overzicht van sporters die ingeschreven zijn met de
status van de betaling. Met de “spreadsheet” knop kan je alle inschrijvingen downloaden voor je
wedstrijd. Met de “play” knop kan je meer details krijgen over elke inschrijving en kan je een sporter
handmatig afmelden.

Met de “plus” knop kan je als HWL handmatig iemand inschrijven. Let op: deze inschrijving wordt
meteen op “definitief” gezet, dus een eventuele betaling moet buiten MijnHandboogsport om
geadministreerd worden.
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6.8.1 Ianseo ondersteuning
Op de pagina met alle inschrijvingen kan je een specifieke lijst ophalen die rechtstreeks in Ianseo te
importeren is.

In Ianseo kan de lijst ingeladen worden via dit menu:
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6.9 Volledig voorbeeld 1
In dit voorbeeld maken we een wedstrijd aan voor jeugd en volwassenen. De volwassenen hebben
ook finalerondes, de jeugd niet. We hebben 12 banen en willen 8 banen voor de volwassen en 4
banen voor de jeugd. Om dit voorbeeld wat kleiner te houden selecteren we alleen de recurve en
compound bogen.
Onder de wedstrijd kiezen we de twee bogen:

Na het opslaan verdwijnen de wedstrijdklassen voor de niet gekozen boogtypen. We kiezen
genderneutrale klassen voor volwassenen en voor Onder 18.
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Nu kunnen we sessies aanmaken. Voor de volwassenen: 8 banen x 4 sporters = 32.
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Voor de jeugd: 4 banen x 4 sporters = 12.
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Nadat goedkeuring verkregen is (zie pagina 38) staat de wedstrijd op de kalender en kunnen sporters
zich inschrijven. Zo ziet het eruit voor een sporter:

(vervolgd op de volgende pagina)
Copyright © 2022 Nederlandse Handboog Bond

Pagina 48

MijnHandboogsport
Instructies voor verenigingen

Versie 1.8
Status: Onder veranderingsbeheer

Inschrijven staat uitgelegd in de handleiding voor NHB leden. Zie pagina 3.

Dit is de laatste bladzijde van dit document
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