
 

Betreft: Beleid rondom kleding en clubtenue (B-2014-005) 
 

Eindhoven, 1 juli 2014 

Doel 
Deze beleidslijn is bedoeld om helderheid te verschaffen over de kledingvoorschriften van de NHB en 
het clubtenue van OGIO. 

Achtergrond 

In april 2007 zijn kledingvoorschriften ingevoerd in het kader van veiligheid, hygiëne en ter 

verbetering van de uitstraling van de handboogsport. De Nederlandse Handboogbond (NHB) heeft de 

kledingregels voor internationale wedstrijden overgenomen en aangepast. OGIO Volgt deze 

kledingvoorschriften op en heeft conform de reglementen een eigen clubtenue voorgeschreven. 

Toelichting kledingvoorschriften 

Er zijn 3 soorten kledingvoorschriften: 
1. Kledingvoorschriften m.b.t. veiligheid. 
2. Kledingvoorschriften die gelden voor A-status en NHB wedstrijden.  
3. Kledingvoorschriften m.b.t. sponsoring en reclame-uitingen. 
NB: Aanvullende regels voor internationale wedstrijden worden in dit besluit niet behandeld. 

Wat zijn de kledingvoorschriften m.b.t. veiligheid? 

Schutters dienen te allen tijde gesloten schoeisel te dragen (dus geen sandalen, slippers etc.). Dit ter 

voorkoming van verwondingen door vallende pijlen, het ‘in pijlen lopen’ en om het vallen/struikelen 

over eigen schoeisel te voorkomen. Deze regel is altijd van toepassing, ook tijdens trainingen! 

  



Wat zijn de kledingvoorschriften voor A-status en NHB wedstrijden? 

De kledingvoorschriften zijn gelijk voor mannen en vrouwen, tenzij anders vermeld. 

Schoeisel: 

 Hiervoor gelden de algemene veiligheidsvoorschriften. Op sommige toernooien kan worden 
gevraagd dat men op sportschoenen met een witte zool deelneemt. 

 

Bovenkleding: 

 Kleding dient het gehele bovenlijf tot aan de hals te bedekken, inclusief oksels en bovenarmen, 
voor- en achterlijf en middenrif. Ook wanneer de boog is uitgetrokken dient het bovenlijf 
bedekt te blijven. Mouwloze shirts/hemden, (te) korte shirts etc. zijn niet toegestaan. 

 Mannen dienen een overhemd of shirt te dragen met kraag. T-shirts zijn niet toegestaan tenzij 
dit het algemene clubtenue is. 

 Vrouwen mogen eventueel een blouse of jurk dragen. 

 Truien en vesten zijn toegestaan. 

 Indien men in een team schiet dienen alle schutters van dat team dezelfde bovenkleding te 
dragen (clubshirt). 

 
Onderkleding: 

 Als broek dient een sportbroek (ongeacht de kleur) of een witte broek (ongeacht het type) te 
worden gedragen. In de praktijk mag dit ook de broek van een sportpak zijn, al stellen de officiële 
regels dat dit niet altijd mag. 

 Pantalons mogen ook mits dit onderdeel is van het clubtenue. 

 De broek moet een lange broek zijn die tot over de enkels valt, of een korte broek die eindigt 
boven de knie, maar die niet korter is dan de vingertoppen indien de armen langs het lichaam 
worden gehouden. 

 Vrouwen mogen eventueel een jurk, rok of gedeelde rok dragen. 

 Expliciet niet toegestaan zijn: Cargobroeken, oversized/baggy broeken, afritsbroeken, 
spijkerbroeken, broeken die eindigen op het scheenbeen etc. 

 Witte spijkerbroeken zijn wel toegestaan mits ze de juiste lengte hebben. 
 

Hoofdbedekking: 

 Alle vormen van hoofdbedekking (petjes, hoeden etc.) zijn toegestaan. 

Wat zijn de regels m.b.t. sponsoring: 

 Individuele sponsoring op kleding is toegestaan, mits deze niet groter is dan 400 cm2 per item. 

 Trademarks mogen niet groter zijn dan 30 cm2. 

 Officiële insignes, club- of bondslogo’s  en landenvlaggen kennen geen beperking van het 

formaat en worden niet gezien als sponsoring. 

  



Voor welke wedstrijden geldt het kledingreglement? 

Het kledingvoorschrift geldt voor A-status/NHB wedstrijden geldt op onderstaande wedstrijden. 
NB: Het kledingvoorschrift m.b.t. veiligheid is altijd van toepassing! 
Soort wedstrijd Kledingvoorschriften  

Nederlandse Kampioenschappen Indoor/Outdoor Ja 

Nederlandse Kampioenschappen Veld & 3D Nee 

Nederlandse Kampioenschappen 25 meter/Interland Ja 
1)

 

Bondskampioenschappen Indoor/Outdoor Ja 

Rayonkampioenschappen Indoor/Outdoor Ja 

Rayonkampioenschappen Veld & 3D Nee 

Regiocompetitie (18 & 25 meter) Nee 

FITA Indoor (18 meter) Ja 
2)

 

FITA Outdoor (90/70-30 meter, Short Metric, JeugdFITA) Ja 
2)

 

Veld- en 3D wedstrijden, Clout schieten (A & B-status) Nee 

Runarchery Nee 
1)

 

Overige wedstrijden (Fun wedstrijden, B-status etc.) Nee 

(Club)trainingen Nee 
1) Voor deze wedstrijden gelden afwijkende/aanvullende kledingvoorschriften, bij deelname wordt u door de NHB geïnformeerd. 

2) Officieel gelden kledingvoorschriften alleen voor A-status Indoor en Outdoor wedstrijden. In de praktijk zijn nagenoeg al deze 

wedstrijden in Nederland A-status, dus ga er vanuit dat de kledingvoorschriften gelden! 

Besluit clubtenue 

Het OGIO bestuur is aan de NHB regels gebonden en heeft slechts beperkte ruimte voor de 

samenstelling van het clubtenue. Het OGIO clubtenue is daarom als volgt beschreven: 

 Het clubshirt is een zwarte polo met club logo en naam. Als optie mag de eigen naam van de 

schutter worden gevoerd. Houdt er rekening mee dat bij A-status wedstrijden waarbij teams 

aanwezig zijn schutters in principe hetzelfde clubshirt dienen te dragen! 

 De broek is een korte- of lange sportbroek óf witte broek, ongeacht het type. Cargobroeken, 

spijkerbroeken etc. zijn niet toegestaan tenzij deze wit zijn. 

 Leden mogen het OGIO logo op andere kleding voeren. Deze kleding maakt echter géén 

onderdeel uit van het clubtenue. 

 Het logo mag niet op kleding worden gevoerd of worden gebruikt op een manier die nadelig is 

voor de club, de NHB of de handboogsport . 

NB: Voor gebruik van het OGIO logo voor andere zaken dan kleding moet toestemming worden 

gevraagd aan het bestuur. 

Uitvoering 

 Bestellen van clubkleding kan aan de bar via een inschrijfformulier. Prijzen en opties worden 

vermeld op het formulier. De bestellingen worden verwerkt door een vertegenwoordiger van 

de materiaalcommissie. 

 Er zijn meerdere vormen van kleding aanwezig (petten, alternatieve shirts) maar uitsluitend 

de zwarte polo telt als clubtenue! 

 Er zijn passhirts achter de bar aanwezig voor schutters om de juiste maat te passen. 

 Deze beleidslijn is geldig vanaf 1 september 2014. 


