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Selectieprocedure Barebow
Europese Indoor Kampioenschappen
14-19 februari 2022 te Koper (SLO)
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 titel toernooien (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 (TS) bestaat uit de bondscoaches Marcel van Apeldoorn, Ron van der Hoff,
Jacqueline van Rozendaal, Peter Elzinga en programmamanager topsport Willem van de Worp.

Uitzendovereenkomst

Sporters die geen getekende sportersovereenkomst met de NHB hebben en voor uitzending
worden voorgedragen voor uitzending dienen een Uitzendovereenkomst te hebben getekend.
Deze kan op verzoek toegezonden worden bij aanmelding voor deelname aan de
selectieprocedure.

Selectiecriteria
Er is besloten voor het Europees Indoor kampioenschap in Koper, Slovenie, besloten om een
open selectieprocedure te hanteren. Daarbij is uitgegaan van de huidige situatie van
Covid-19-restricties. Er dient evenwel onderstreept te worden dat de maatregelen steeds in de
gaten worden gehouden en dat dit kan leiden tot aanpassingen in de procedure.

Principes en uitgangspunten
1. De gehele procedure staat open voor alle verenigingsleden van de NHB.
2. Deze procedure betreft inschrijvingen in de categorie senioren: Barebow Dames en
Barebow Heren Heren. Uitzending naar de EK indoor wordt door de sporter zelf
gefinancierd met uitzondering van het inschrijfgeld, dat door de NHB wordt betaald.
3. Er kunnen maximaal drie sporters per categorie worden uitgezonden.
4. Om tot een representatief team te komen, moet aan een scorelimiet worden voldaan.
5. Indien er minder dan drie sporters per categorie aan de scorelimiet hebben voldaan, kan
de TS besluiten extra sporter(s) aan te wijzen.
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Sporters die aan de scorelimiet hebben voldaan, worden gerangschikt in een ranglijst op basis
van het door hen behaalde totaal van de drie scores. De top 3 van de ranglijst zal worden
voorgedragen voor deelname aan de EK, mits er een sporters- of uitzendovereenkomst is
ondertekend.
Bij gelijke stand in deze ranglijst voor plaats 3 geldt de hoogste enkele score. Indien deze ook
gelijk is, zal een remote shoot off plaatsvinden. Mocht dat nodig zijn, dan zal de TS van tevoren
bekend maken hoe dat georganiseerd moet worden.

Scorelimiet
De scorelimiet bestaat uit twee limiet prestaties. Een sporter voldoet aan de scorelimiet als de
limiet tenminste twee maal behaald is.
Heren Senioren Barebow

545

Dames Senioren Barebow

520

Procedure
1.
2.
3.
4.

De sporter dient (tenminste) twee scores in te leveren.
De hoogste twee scores zullen worden gebruikt voor de procedure.
De scorelimiet dient 2x behaald te zijn.
Tellende scores kunnen worden behaald op:
a. Nederlandse A-status indoorwedstrijden, 60 of 120 pijlen, 18 meter
b. Buitenlandse A-status wedstrijden, bijv. het World Cup Indoor circuit of andere
A-status wedstrijden.
c. In de periode 1 oktober t/m de zondag voor de final entry datum van 25 januari
2022
d. Indien noodzakelijk kan er ook een score moment op TeamNL centrum Papendal
georganiseerd worden.
5. Bij een wedstrijd bestaande uit 120 pijlen mogen de eerste 60 pijlen en/of de laatste 60
pijlen als score worden ingeleverd.
Let op:
Sporters die aan deze selectieprocedure mee willen doen:
● dienen dit voor 13 december 2021 bekend te maken middels een mail,
● dient elke geschoten score die de sporter voor de procedure wil laten meetellen te
mailen, inclusief de link (bijv. de IANSEO link) waar de score online te vinden is, of als de
wedstrijduitslag niet online te vinden is, d.m.v. een foto van de ondertekende
scorebriefjes en de datum en locatie van de wedstrijd.
Voor aanmelding en het insturen van informatie kan gemaild worden naar:

josebruntink@handboogsport.nl.
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Tot slot
In alle gevallen waarin deze selectieprocedure niet voorziet, zoals, maar niet uitsluitend, door de
Covid19 pandemie en alle daaruit voortvloeiende maatregelen en beperkingen, kan van de
procedure worden afgeweken. De beslissing ligt hiervoor bij de Algemeen Directeur van de NHB.

