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Doele Willem III
Waterval 8
5427 HL Boekel

Arnhem, 16 maart 2022

Geacht bestuur,
Nu de gemeente Boekel werkt aan nieuw beleid voor vervangingsinvesteringen voor de
sportsector wordt de vraag naar nut en noodzaak van de diverse accommodaties gesteld.
Namens de Nederlandse Handboog Bond wil ik met deze brief de nut en noodzaak
onderschrijven voor wat betreft de accommodatie van Doele Willem III, een club die een
belangrijke spil is in de lokale, regionale, nationale en internationale handboogsport.
Doele Willem III is een van de oudste handboogverenigingen van Nederland. Waar de NHB dit
jaar ‘pas’ 100 jaar bestaat, is Doele Willem III reeds in 1859 opgericht. Boekel is daarmee een van
de belangrijkste plekken voor de Nederlandse handboogsport. Denk ook aan de vele
kampioenen die de vereniging in de geschiedenis heeft gehad, waaronder de veel te vroeg
overleden Erwin Verstegen. De jaarlijkse Erwin Verstegen memorial is een voorbeeld van de wijze
waarop Doele Willem III het verleden hand in hand laat gaan met het heden.
Een goede stabiele en toekomstgerichte handboogvereniging heeft zowel een binnen- als
buitenaccommodatie. De buitenaccommodatie is belangrijk om de handboogsport tijdens het
late voorjaar, zomer en vroege najaar te faciliteren. Buiten is ook belangrijk om Olympische
afstanden te kunnen schieten. Echter, buiten schieten kan alleen als er ook een
binnenaccommodatie is voor onder meer de opbouw van de bogen, voor het stallen van
materialen, voor de ontvangst van sporters en voor het faciliteren van de sport in al haar
facetten.
De binnenaccommodatie is het gehele jaar door in gebruik en belangrijk. Binnen wordt eigenlijk
altijd geschoten voor trainings- en opleidingsdoeleinden. In het voorjaar, najaar en de winter is
er indoor ook een groot aantal wedstrijden, waaronder de bondscompetitie, die start in
september en eindigt in mei. Binnen vinden instructies en opleidingen plaats, binnen worden
beginners getraind. Waarom binnen? Binnen is er een veilige omgeving, waarin de
veiligheidsprincipes van de handboogsport op de beste wijze gefaciliteerd kunnen worden.
Binnen is ook het kloppende sociale hart van de vereniging, waar jong en oud elkaar ontmoet.
Belangrijk is ook dat met name ouderen vooral binnen nog kunnen schieten. Een
binnenaccommodatie is daarmee ook een belangrijke bijdrage in het actief en betrokken houden
van ouderen bij onze samenleving.
Daarnaast is de rol van Doele Willem III groter en belangrijker dan alleen de eigen vereniging. De
vereniging is een spil in de regio-, rayon- en bondscompetities. De vereniging organiseert
regionale, nationale en internationale wedstrijden, zowel indoor als outdoor. De wijze waarop de
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vereniging groei stimuleert, jeugd een kans geeft, ouderen een plek geeft en een warm sociaal
nest is voor vele mensen blijkt ook uit het feit dat de NHB Doele Willem III in 2020 heeft
onderscheiden met de titel ‘Vereniging van het jaar’. Dat is een bijzondere prestatie, gelet op het
feit dat de NHB 221 aangesloten verenigingen heeft. Dit unieke gegeven mag en moet op waarde
worden geschat.
Voor een vereniging als Doele Willem III is een goede binnenaccommodatie van cruciaal belang
om een vereniging te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen. Een goede
binnenaccommodatie is het hart van de vereniging, zowel sportief als sociaal. Voor de sport en
de ontmoeting, voor de trainingen en wedstrijden, voor de instructie van nieuwe leden en de
opslag van materialen.
Ik hoop hiermee het belang van een goede binnen- en buitenaccommodatie van Doele Willem III
te hebben onderschreven. Mocht het nodig zijn, kunnen jullie of de gemeente altijd contact met
mij opnemen.
Goede groet,

Arnoud Strijbis
Algemeen Directeur

