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Selectieprocedures outdoor 2019 Compound 
European Games Minsk (BLR) 

Algemeen uitgangspunt NHB 

De Nederlandse Handboogbond (NHB) heeft zich geconformeerd aan de NOC*NSF doelstelling om 
zo goed mogelijk te presteren tijdens grote internationale toernooien en de daarbij behorende 
Top-10 ambitie. Naar titeltoernooien (OS, EK, WK, EJK, WJK),  World- en European Games, World 
Cups en Youth Cups worden sporters uitgezonden die volgens de technische staf van de NHB een 
groot prestatiepotentieel hebben. Ofwel, kanshebbers op een goede eindklassering.  
 
Dit is te allen tijde het uitgangspunt van de selectieprocedure. 
 
Het opstellen van de selectieprocedure en het aanwijzen van deelnemers aan internationale 
wedstrijden en kampioenschappen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Algemeen 
Directeur die wordt geadviseerd door de technische staf. 
 
De technische staf bestaat uit Ron van der Hoff (BC Senioren Olympisch), Marcel van Apeldoorn (BC 
Senioren Compound), Emiel Custers (BC JO), Jacqueline van Rozendaal (Assistent Coach) en Willem 
van de Worp (Programmamanager Topsport). 

Aanmelden selectieprocedure 

Voor de European Games in Minsk (BLR) geldt een open selectieprocedure. Alle Compound sporters 
die volgens de World Archery en NOC*NSF regels gerechtigd zijn voor Nederland uit te komen op 
de EG kunnen aan de procedure deelnemen.  
 
Sporters die willen deelnemen aan de selectieprocedure dienen zich per e-mail bij de NHB, ter 
attentie van José Bruntink (josebruntink@handboogsport.nl), aan te melden. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 1 november 2018 onder vermelding van naam, bondsnummer en met welke boog men 
schiet. 
 
Pas bij een schriftelijke bevestiging van José Bruntink kan de aanmelding als definitief worden 
beschouwd. 
 

Topsport overeenkomst 
Sporters die worden voorgedragen voor uitzending met het Nederlands Team dienen een Topsport 
overeenkomst te hebben getekend. 
 
Sporters die geen deel uitmaken van het Nationale Team  van 2019 moeten als zij worden 
voorgedragen voor een uitzending een “Topsport uitzendovereenkomst”  tekenen waarin de 
rechten en plichten van betreffende sporter staan vermeld. Deze uitzendovereenkomst kan 
worden opgevraagd bij Willem van de Worp (willemvandeworp@handboogsport.nl) 
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Daarnaast dienen zij: 
○ Een recent  sportmedisch onderzoek te ondergaan conform de eisen die NOC*NSF 

daar aan stelt. De sporter declareert de kosten van het onderzoek bij zijn/haar 
ziektekostenverzekering en alleen dat deel dat niet vergoed wordt, neemt de NHB 
voor haar rekening. Nadere informatie over de exacte gang van zaken met 
betrekking tot het  sportmedisch onderzoek zal, t.z.t.  worden toegezonden aan de 
sporters die zich hebben aangemeld. 

○ De E-learning doping “brons” met goed gevolg afleggen  
 

Bezwaar 

Is naar de mening van een sporter de opgestelde regelgeving niet juist toegepast, dan kan hij/zij 
bezwaar maken bij een bezwaarcommissie.  
Deze commissie, waarin drie natuurlijke personen zitting hebben met kennis van sport en/of 
juridische procedures,  wordt door de directeur van de  Nederlandse Handboog Bond benoemd.  
Bezwaar indienen is mogelijk tot 48 uur na publicatie van het team.  
De kosten voor een bezwaarprocedure bedragen € 200,- welke bij gegrondverklaring van het 
bezwaar worden gerestitueerd. 

Quota plaatsen 

● Heren Individueel:  1 
● Dames Individueel:  1 

 
 
Quota plaatsen zijn te halen bij de EK 2018: 8 individuele plaatsen,  
en bij de European Grand Prix 2019: 5 individuele plaatsen. 

Scorend vermogen eis 

Tevens moeten de sporters voldoen aan een, met NOC*NSF afgestemde, scorend vermogen eis 
(720 ronde): 

● Heren:  703 
● Dames: 690 
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De scores hiervoor kunnen uitsluitend behaald worden tijdens onderstaande 5 evenementen: 
 
Datum  Locatie  Wedstrijd  Deelnemers 
Augustus  2018 
 

Legnica  EK Outdoor  Alle geselecteerde 
sporters 

Maart 2019  Papendal  Twee Interne 
selectiewedstrijden 

Alle aangemelde sporters 
 

       
 
April 2019  Boekarest  Grand Prix  2 uitgezonden sporters 
 
April 2019 
 

nnb  LLSO Nederland  Alle aangemelde sporters 

 
Selectieprocedure European Games 
 
De Compound selectie voor de European Games wordt door de Bondscoach Compound in 
samenspraak met de Programma manager Topsport voorgedragen aan de Directeur. 
 
Voor zowel dames als heren is de procedure gelijk (muv. de scorend vermogen eis). 
 
De sporter die tijdens het EK 2018 de quotumplaats behaalt plaatst zich voor de European Grand 
Prix 2019. Dat zijn in dit geval Mike Schloesser en Jody Vermeulen.  
Voor de overige sporters is er dan nog 1 plek naar de European Grand Prix 2019 beschikbaar. Deze 
plek is te behalen via de twee interne selectiewedstrijden op Papendal in maart 2019 
(selectiewedstrijden waar de sporter die de quotumplaats heeft behaald ook aan mee moet doen). 
Voor deze 2 sporters bij zowel de mannen als de vrouwen, neemt de NHB de kosten voor deelname 
aan de European Grand Prix 2019 voor haar rekening. 
 
Na afloop van de European Grand Prix 2019 zal uiterlijk 30 april 2019 de selectie bekend gemaakt 
worden wie van de 2 sporters door de NHB bij NOC*NSF wordt voorgedragen voor uitzending naar 
de European Games 2019. Daarbij wordt gekeken naar onder andere de prestaties tijdens het EK 
2018, de interne selectie wedstrijden van maart 2019, de European Grand Prix 2019 en het aantal 
behaalde punten t.o.v. de scorend vermogen eis. 
 
Sporters dienen ten tijde van uitzending wedstrijdfit en in vorm te zijn. Indien daar gerede twijfel 
over bestaat kan de NHB een medische keuring door een aan te wijzen sportarts of scorend 
vermogen test op Papendal  eisen van de sporter.  
 
In het geval van calamiteiten beslist de Algemeen Directeur van de NHB wie er bij NOC*NSF worden 
voorgedragen voor uitzending. 
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