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Selectieprocedure WK 2019
‘s Hertogenbosch, 10-16 juni

Algemeen uitgangspunt NHB topsport
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 (EK, WK, EJK, WJK), 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 Wereldkampioenschappen in ‘s-Hertogenbosch geldt een open selectieprocedure. Alle
sporters die volgens de WA regels gerechtigd zijn voor Nederland uit te komen op het WK 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 januari 2019 onder vermelding van naam en bondsnummer en categorie. De aanmelding
is pas definitief indien er een e-mail met bevestiging van ontvangst vanuit het bondsbureau is
ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van de sporter zelf om hierop toe te zien.

Selectieprocedure
In verband met het feit dat het WK Outdoor in 2019 in eigen land plaatsvindt, zal de NHB gezien het
aangetoonde niveau in 2018, volledige teams inschrijven voor het WK.
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Voor Recurve geldt:
Schutters die in de top 8 van de wereldranglijst individueel gerankt staan dwingen voordracht af
(peildatum 30-04-2019), mits voldaan aan vormbehoud score van 668 punten voor heren recurve en
655 punten voor dames recurve, geschoten tijdens een A-status 720 wedstrijd (tussen 15 maart en
30 april 2019).
(Overige) plekken worden ingevuld op voordracht van de bondscoach Olympisch, waarbij gekeken
wordt naar:
● Scorend vermogen tijdens wedstrijden van 1 april tot en met 12 mei 2019;
● Vanwege het team kwalificatietraject richting de Olympische Spelen van Tokyo 2020 krijgt
de meest kansrijke teamcombinatie voorrang op de meest kansrijke individuen.
● Topsport 'prestatie paspoort' tijdens internationaal aansprekende wedstrijden, positief
groepsgedrag, belastbaarheid, prestatie constantheid, prestatiecurve en wedstrijdfitheid
kunnen deel uitmaken van de beoordelingscriteria.
Voor Compound geldt:
1ste plek in WK team wordt toegewezen aan de winnaar selectieprocedure European Games;
2de plek in WK team wordt toegewezen aan de nummer 2 van selectieprocedure European Games;
3de plek in WK team zal worden ingevuld op voordracht van de bondscoach Compound, waarbij
gekeken wordt naar:
● Scorend vermogen tijdens wedstrijden van 1 april tot en met 12 mei 2019;
● De meest kansrijke teamcombinatie heeft voorrang op het meest kansrijke (3de) individu.
● Topsport 'prestatie paspoort' tijdens internationaal aansprekende wedstrijden, positief
groepsgedrag, belastbaarheid, prestatie constantheid, prestatiecurve en wedstrijdfitheid
kunnen deel uitmaken van de beoordelingscriteria.

Overig
●

Het WK team zal uiterlijk op 14 mei  2019 bekend worden gemaakt. Geselecteerde sporters
dienen beschikbaar te zijn bij de officiële presentatie op een nader te bepalen moment.

●

Sporters die worden voorgedragen voor uitzending met het Nederlands Team en geen
“Topsportovereenkomst” met de NHB hebben, dienen een “Uitzendovereenkomst” te
tekenen waarin de rechten en plichten van betreffende sporter staan vermeld. Deze
uitzendovereenkomst kan worden opgevraagd bij Willem van de Worp
(willemvandeworp@handboogsport.nl).

●

Sporters die worden geselecteerd om deel te nemen aan het WK zijn verplicht ten minste
één trainingsbijeenkomst onder begeleiding van de coach die namens de NHB de
begeleiding zal doen tijdens het WK.

●

Sporters die worden geselecteerd om deel te nemen aan het WK zijn verplicht ten minste
één persmoment bij te wonen op een nader te bepalen locatie in Nederland,

●

De NHB draagt de (inschrijf)kosten voor deelname aan het WK 2019, inclusief het verblijf in
het teamhotel.
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●

De NHB kan te allen tijde besluiten deelnemers, buiten deze procedure om, uit te zenden
naar het WK.

●

In gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist de Algemeen Directeur.

