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Reglement Dispensaties 
 

INTRODUCTIE 
Sporters met een lichamelijke beperking (handicap) kunnen deelnemen aan nagenoeg alle 
wedstrijden die binnen het reguliere programma van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) worden 
georganiseerd. Voor hen gelden geen aparte klassen of categorieën. Door hun beperking hebben 
deze sporters echter vaak hulp(middelen) nodig om deel te kunnen nemen.  
 
Als sporters hulpmiddelen nodig hebben om tijdens wedstrijden de handboogsport te beoefenen,  
dan mogen ze deze enkel gebruiken wanneer ze een classificatie of dispensatie, die is vastgelegd in 
een classificatiepas,  ontvangen hebben. Voor deze sporters gelden de regels zoals vastgelegd in 
artikel 21 van Boek 3 van het reglement van World Archery (WA) , waarin hulpmiddelen en speciale 
voorwaarden zijn beschreven. Classificaties en dispensaties volgen uit een keuring die wordt 
uitgevoerd door het Classificatie Instituut. Deze classificatie en dispensatie staat vermeld op de 
classificatiepas. 
 
In het hierna volgende reglement  zijn de rechten en plichten van sporters met een classificatie en 
dispensatie verder uitgewerkt. 
 
 
REGELS VOOR SPORTERS MET EEN CLASSIFICATIE OF DISPENSATIE 
 
1. Sporters en hulpmiddelen 
Sporters met een handicap nemen deel in de standaard klassen en/of categorieën. Het gebruik van 
hulpmiddelen door sporters tijdens wedstrijden is uitsluitend toegestaan indien:  

- De sporter gebruik maakt van enkel die hulpmiddelen die expliciet zijn vastgelegd op de 
classificatiepas, verkregen na een classificatiekeuring; 

- De sporter bij aanmelding van de wedstrijd doorgeeft dat hij/zij een classificatie of dispensatie 
heeft;  

- De sporter op verzoek van de scheidsrechter zijn classificatiepas toont. 
 
NB. Het gebruik van hulpmiddelen op wedstrijden door sporters zonder classificatiepas is niet 
toegestaan. Sporters met een tijdelijke beperking (bv. blessure) kunnen geen gebruik maken van de 
dispensatieregeling, maar kunnen in overleg met de organisatie buiten mededingen deelnemen. 
 
Als sporters na een classificatiekeuring een dispensatie heeft ontvangen, ontvangt de sporter toch 
een classificatiepas waarop de dispensatie vermeld staat.  
 
Alle internationaal toegestane hulpmiddelen zijn beschreven in artikel 21 van Boek 3 van het WA 
reglement.  
 
2. Nationaal toegestane hulpmiddelen 
 
Bovenop de internationaal toegestane hulpmiddelen erkent de NHB aanvullende hulpmiddelen voor 
de nationale dispensaties. Eventuele toestemming voor het gebruik van deze hulpmiddelen geldt 
enkel voor wedstrijden binnen Nederland en dient te worden verleend door het Classificatie 
Instituut. 
 
Huidige nationaal toegestane hulpmiddelen: 
- Recurve met  release 
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3. Resultaten, prestaties en scores 
Sporters met een classificatie of dispensatie zijn reguliere deelnemers in de handboogsport met in 
acht neming de beperkingen zoals beschreven in artikel 4. Hun prestaties en resultaten worden 
derhalve in de reguliere ranglijsten opgenomen. Indien van toepassing komt de sporter in 
aanmerking voor een prijs.   
 
Voor sporters met een internationale classificatie gelden geen restricties in de wedstrijden waaraan 
zij kunnen deelnemen of in de resultaten die zij kunnen behalen.  
 
Sporters met een nationale classificatie en sporters met een dispensatie nemen kennis van de tabel 
in artikel 4 ‘Rechten geclassificeerde sporters en sporters met een dispensatie’.   
 
4. Deelname aan wedstrijden buiten Nederland 
Dispensaties en nationale classificaties zijn enkel geldig voor wedstrijden in Nederland onder 
verantwoordelijkheid van de NHB, en bieden sporters buiten Nederland geen rechten, daar niet aan 
de bepalingen in het reglement van WA wordt voldaan. Sporters met een classificatie of dispensatie 
kunnen derhalve ook niet uitkomen voor vertegenwoordigende teams. 
 
Sporters met een internationale classificatie kunnen in principe deelnemen aan alle wedstrijden in en 
buiten Nederland die onder auspiciën van WA georganiseerd worden. 
 
5. Rechten geclassificeerde sporters en sporters met dispensatie 

Deelname aan competities en wedstrijden 

Competitie  
Internationale 
Classificatie 

Nationale 
Classificatie 

Dispensaties 

25m1p Regiocompetitie Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

25m1p RK  Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

25m1p BK/NK  Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

25m1p Interland i Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan 

    

Indoor Regiocompetitie  Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Indoor RK Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Indoor BK Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Indoor NK (Sen/Cad/Jun)ii Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 

Indoor Interland iii Toegestaan  Niet toegestaan  Niet toegestaan 

Indoor A-status Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

    

Outdoor RK Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Outdoor NK Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 

Outdoor A-status Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

    

Veld NK Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 

Veld A-status Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

    

NK 3D Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

    

NK Para-Archery Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 
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Awards en records 

Type Internationale 
Classificatie 

Nationale 
Classificatie 

Dispensaties 

Outdoor Hogere FITA-sterren iv Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan 

Outdoor Lagere FITA-sterren Toegestaan Toegestaan Toegestaan  

Outdoor Hogere Target Awards Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan 

Outdoor Lagere Target Awards Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Outdoor NHB-sterren Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Veld Hogere Arrowheads Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan 

Veld Lagere Arrowheads Toegestaan Toegestaan Toegestaan  

    

Nationale records Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 

Nationale Para-records Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 

 

                                                           
i
 Sporters met een handicap mogen enkel internationaal actief zijn, indien zij beschikken over een 
internationale classificatie. 
ii
 Sporters met een dispensatie komen niet in aanmerking voor nationale records en nationale titels, tenzij deze 

volgen uit deelname aan een competitie in verenigingsverband (bv. NK Indoor Teams). 
iii
 Sporters met een handicap mogen enkel internationaal actief zijn, indien zij beschikken over een 

internationale classificatie. 
iv
 Hogere awards dienen te worden aangevraagd bij World Archery (1350, 1400 etcetera). De lagere awards 

worden uitgereikt door de NHB. 


