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Selectieprocedure WK Para Handboog 2019 
‘s Hertogenbosch, 2-9 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. De aanmelding is pas 
definitief indien er een e-mail met bevestiging van ontvangst vanuit het bondsbureau is ontvangen. 
 
Selectieprocedure 
 
In verband met het feit dat het WK Para Handboog in 2019 in eigen land plaatsvindt, heeft de NHB 
besloten om de eisen voor selectie eenmalig  minder hoog te stellen dan gebruikelijk, zodat de kans 
op  Nederlandse deelname wordt vergroot.  
De selectienorm is gebaseerd op de gemiddelde score van de WK’s in 2015 en 2017 om een positie 
in de open ronde te kunnen behalen, die ongeveer in de helft van het deelnemersveld per klasse 
ligt. 
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Met deze norm als uitgangspunt, zijn de volgende individuele limiet scores vastgesteld: 
 

Onderdeel  Score eis Mannen  Score eis Vrouwen 

Individueel W1   627  610 

Individueel Compound  670  654 

Individueel Recurve  603  564 

 
 
 

● Sporters die in aanmerking willen komen voor deelname aan het WK Aangepast Sporten 
dienen dit voor 1 januari 2019 per email kenbaar te maken aan José Bruntink 
(josebruntink@handboogsport.nl) met vermelding van naam, bondsnummer, categorie en 
een kopie van de classificatie. 

● Pas bij een schriftelijke bevestiging van José Bruntink kan de aanmelding als definitief 
worden beschouwd. 
 

● Sporters die deel willen nemen aan het WK dienen internationaal geclassificeerd te zijn op 
de datum van het bekendmaken van de WK selectie. De NHB dient over een kopie van de 
classificatie uitslag te beschikken.  Zonder internationale classificatie voor de juiste klasse 
worden sporters niet door de NHB ingeschreven. Sporters zijn zelf verantwoordelijk voor 
het verzorgen van de internationale classificatie. 

 
● De limietscores kunnen worden behaald tijdens de open ronde van nationale wedstrijden 

met een A-status, waaronder  Lowlands Shootout.  Resultaten bij internationale 
wedstrijden van voldoende niveau (door de schutter af te stemmen met de NHB) kunnen 
ook in aanmerking komen voor het behalen van de score eis. Daarnaast kan de NHB nog 
extra wedstrijden toevoegen. 

 
● In het geval dat er meer sporters per categorie aan de individuele limieten hebben voldaan, 

dan worden de resultaten van de sporters met elkaar vergeleken waarna de Algemeen 
directeur van de NHB, na inwinnen van advies bij de Technische Staf van de NHB, de selectie 
bekend maakt. Daarbij zal onder meer, maar niet uitsluitend, gekeken worden naar: 
       -         de hoogste score 

-  het aantal keren dat de score eis is behaald 
-  constantheid van prestatieniveau in 2019 
-  in het geval van selectie voor een (mixed) team: chemie in het team 
-  inzet en prestatiegedrag 

 
 
Overig 
 

● Het WK team zal uiterlijk op  9 mei  2019 bekend worden gemaakt.  
 

● Sporters die worden voorgedragen voor uitzending met het Nederlands Team dienen een 
“Topsport 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). 
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● Sporters die worden geselecteerd om deel te nemen aan het WK zijn verplicht ten minste  1 

trainingsbijeenkomst en 1 persmoment bij te wonen op een nader te bepalen locatie in 
Nederland,  onder begeleiding van de coach die namens de NHB de begeleiding zal doen 
tijdens  het WK. 
 

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

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

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

 

Bezwaar 

Is naar de mening van een sporter de opgestelde regelgeving niet juist toegepast, dan kan hij/zij 
bezwaar maken bij een bezwarencommissie.  
Deze commissie, met kennis van juridische zaken en/of sport, bestaat uit drie natuurlijke personen, 
door het bestuur 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. 
 
 

 


