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Selectieprocedures outdoor 2019 Recurve
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 Recurve 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 januari 2019 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 in 2019 geen deel uitmaken van een NHB selectie, 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
ziektekosten verzekering 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 geselecteerden die worden voorgedragen
bij NOC*NSF voor uitzending..
De kosten voor een bezwaarprocedure bedragen € 200,- welke bij gegrondverklaring van het
bezwaar worden gerestitueerd.

Quota plaatsen
●
●
●
●

Heren Individueel:
Dames Individueel:
Heren Teams:
Dames Teams:

3
3
1
1

Quota plaatsen zijn te halen bij de EK 2018: 5 teams en 16 individuele plaatsen,
en bij de European Grand Prix 2019: 2 teams en 5 individuele plaatsen.

Scorend vermogen eis
Tevens moeten de sporters voldoen aan een, met NOC*NSF afgestemde, scorend vermogen eis
(720 ronde):
● Heren: 658
● Dames: 640
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De scores hiervoor kunnen uitsluitend behaald worden tijdens onderstaande 5 evenementen:
Datum
Augustus 2018

Locatie
Legnica

Wedstrijd
EK Outdoor

27 Maart 2019

Papendal

Interne selectiewedstrijd

4-7 April 2019

Antalya

Kahraman Bagatir
Tournament

Alle aangemelde sporters

9-13 April 2019

Boekarest

Grand Prix

Alle aangemelde sporters

7 April 2019

Almere

LLSO Nederland

Alle aangemelde sporters

●

Deelnemers
Alle geselecteerde
sporters
Alle aangemelde sporters

De kosten voor deelname aan de Kahraman Bagatir Tournament in Antalya en de Grand Prix
in Boekarest zijn voor de sporter zelf, tenzij aan hem of haar anders door de NHB wordt
aangegeven.

Selectieprocedure European Games
De Recurve selecties voor de European Games worden door de Bondscoach Olympisch
voorgedragen aan de Directeur.
Voor zowel dames als heren is de procedure gelijk (m.u.v. de scorend vermogen eis);
Er zijn tijdens het EK 2018 geen quotumplaatsen behaald voor een volledig team, er worden teams
uitgezonden naar de European Grand Prix 2019 om alsnog te trachten de quotumplaats(en) te
behalen. De selectie van schutters die aan deze Grand Prix in Boekarest als team deel zullen nemen,
wordt bepaald door de bondscoach Olympisch en de kosten van deelname zijn voor deze
geselecteerden voor rekening van de Nederlandse Handboog Bond.
Voor de voordracht wordt gekeken naar de uitslag van de onderstaande interne selectieprocedure.

Team
Indien een team tijdens het EK 2018 of de Grand Prix 2019 een quotum plaats behaalt, dan zal
voordracht plaatsvinden op basis van aanwijsplekken.
De beschikbare aanwijsplekken worden toegewezen door de Bondscoach Olympisch.
Indien uitsluitend Team quota plekken zijn behaald, zal de Interne selectiewedstrijd komen te
vervallen.
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Individueel
Indien er uitsluitend individuele quota plekken behaald zijn, geldt onderstaande procedure.
Selectiemoment 1; 27 Maart 2019 te Papendal, 720 ronde
Tijdens dit selectiemoment kunnen punten worden behaald op basis van Bijlage 1.
Selectiemoment 2; 27 Maart 2019 te Papendal, Round Robin
De top 8 van de 720 ronde mogen deelnemen aan het round robin selectiemoment.
Er worden 7 partijen geschoten.
Er worden geen shoot-offs geschoten.
De te behalen selectiepunten per partij zijn:
● 2 punten bij winst
● 1 punt per sporter bij 5-5
● 0 punten bij verlies
In geval van byes (door afwezigheid van een tegenstander) worden er 2 winstpunten toegekend en
tellen 3 series van 3 pijlen voor het gemiddelde mee.
Het geschoten gemiddelde, teruggerekend naar 72 pijlen, resulteert in het behalen van
selectiepunten volgens de genoemde scorepunten tabel in Bijlage 1.
Selectiemoment 3; April 2019 te Antalya, 720 ronde tijdens het Kahraman Bagatir Toernooi.
Tijdens dit selectiemoment kunnen punten worden behaald op basis van Bijlage 1.

Ranking
Deelnemers worden gerankt op basis van behaalde selectiepunten.
Bij gelijke standen in selectiepunten worden sporters gerankt op basis van onderstaande volgorde:
1. Gemiddelde van alle geschoten pijlen tijdens de 3 selectiemomenten
2. Hoogste individuele 720 score
3. Coin toss

Selectie
De schutters (die voldoen aan de scorend vermogen eis) zullen op volgorde van de ranglijst van de
interne selectieprocedure worden voorgedragen.
Na afloop van de Interne selectieprocedure, indien er een quotum plaats is behaald, zal uiterlijk 30
april 2019 bekend gemaakt worden wie van de sporters door de NHB wordt voorgedragen voor
uitzending naar de European Games 2019.
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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.

5

Nederlandse Handboog Bond
Papendallaan 60
Postbus 160
6800 AD Arnhem
+31 (0)26 48 34 700
info@handboogsport.nl
www.handboogsport.nl

IBAN NL30 INGB 0681 5142 05
BIC INGBNL2A
KVK 40176031
Lid van World Archery, IFAA  en
NOC*NSF

Bijlage 1
Selectiepunten
Selectiepunten zijn onder te verdelen in:
● Scorepunten (SP)
● Rankingpunten voor (RP)
Scorepunten (SP)
Per 720-ronde zijn er op basis van niveau SP’s te verdienen volgens onderstaande tabel:
Heren Recurve

Dames Recurve

≥684:
≥677:
≥670:
≥659:
≥648:

≥662:
≥655:
≥648:
≥637:
≥626:

6 pnt
4
3
2
1

6 pnt
4
3
2
1

Rankingpunten (RP)
Per 720-ronde zijn er op basis van onderling* resultaat RP’s te verdienen volgens onderstaand
overzicht en ranking.
Heren Recurve
1ste plaats:
2de plaats:
3de plaats:
4de plaats:
5de plaats:
6de plaats en lager:

Dames Recurve
6 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punten

1ste plaats:
2de plaats:
3de plaats:
4de plaats:
5de plaats:
6de plaats en lager:

6 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punten

* Geschoonde lijst. Bij gelijke scores wordt er gekeken naar 10-en en X-en. Mocht dit ook gelijk zijn, dan
worden de sporters gelijk gerankt en ontvangen zij beide de RP behorende tot hun positie.
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Bijlage 2
Selectiepunten
Selectiepunten zijn onder te verdelen in:
● Rankingpunten voor (RP)
● Scorepunten (SP)
De top 8 van de 720 ronde mogen deelnemen aan het Round Robin selectiemoment.
Er worden 7 partijen geschoten.
Rankingpunten (RP)
Per Round Robin partij zijn de te behalen punten als volgt, waarbij er geen shoot-offs worden
geschoten.
●
●
●

2 punten bij winst
1 punt per sporter bij 5-5
0 punten bij verlies

In geval van byes (door afwezigheid van een tegenstander) worden er 2 winstpunten toegekend en
tellen 3 series van 3 pijlen voor het gemiddelde mee.
Scorepunten (SP)
Tijdens de Round Robin zijn er op basis van niveau SP’s te verdienen volgens onderstaande tabel:
Heren Recurve

Dames Recurve

≥684:
≥677:
≥670:
≥659:
≥648:

≥662:
≥655:
≥648:
≥637:
≥626:

6 pnt
4
3
2
1
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1

