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1. Inleiding
Dit document beschrijft beleid en handelswijze bij het samenstellen en uitzenden van de afvaardiging voor
deelname aan Europese kampioenschappen junioren (EJK) en Wereldkampioenschappen junioren (WJK).
Deelname aan EJK en WJK is geen doel op zichzelf, maar vormt onderdeel van de ontwikkelroute van de
atleet tot topsporter. Voor de TBN is het derhalve geen sportief eindpunt, maar staat het in dienst van een
beoogde internationale topsportloopbaan als seniorenatleet. Dit impliceert dat uit te zenden atleten “in woord
en daad” aantoonbaar een topsportbeoefening in de seniorencategorie nastreven en in een ontwikkeltraject
zitten op weg naar een seniorentopsportloopbaan. Dit aspect vormt derhalve een afweging binnen het
selectieproces.
Onderdeel van de ontwikkeling tot topatleet is het leren presteren op de momenten dat het van belang is.
Om deze reden worden EJK en WJK benaderd als evenementen waarop de uit te zenden atleten worden
geacht naar vermogen maximaal te presteren. Dit streven dient tijdens voorbereiding en deelname
waarneembaar tot uitdrukking te komen in het gedrag van de atleten.
Op het EJK en WJK wordt de uit te zenden atleet geconfronteerd met het hoogste internationale
juniorencompetitieniveau. Voor een positief effect van deelname aan EJK en WJK op de verdere
ontwikkeling van de atleet en zijn topsportloopbaan, dient de uit te zenden atleet dan ook een passend
ontwikkelniveau te hebben bereikt. Te allen tijde dient voorkomen te worden dat door een “te vroege”
deelname aan dit niveau van competitie, de ontwikkeling van de atleet tot topatleet negatief wordt beïnvloed.
Als richtlijn hanteert de technische staf dat de atleet het niveau “top-8 EJK” en “top-16 WJK” verantwoord
dient aan te kunnen.
2. Technische staf
Selectie van atleten voor deelname aan EJK en WJK wordt gedaan door de technische staf. De technische
staf bestaat uit door de TBN aangestelde sporttechnische begeleiding en wordt tijdens het selectieproces
vertegenwoordigd, mits aangesteld, door de topsportcoördinator (bij ontstentenis: de bondsdirectie) en de
bondscoach(es).

Pagina

4. Kandideren voor selectie tot deelname
Atleten kandideren zich voor selectie door invulling aan hun sportbeoefening te geven op een wijze die
passend is, een en ander ter beoordeling van de technische staf, voor het in de inleiding vermelde beoogde
niveau. Onderdeel hiervan is onder meer deelname aan het bondsprogramma. Tevens dient de atleet
tenminste te voldoen aan één van de volgende condities:
1. De atleet heeft, naar het oordeel van de technische staf, op voorafgaande EJK’s en/of WJK’s
getoond vooruitzicht te hebben op resultaten van het in de inleiding vermelde beoogde niveau.
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3. Voorwaarden voor deelname
Om deel te kunnen nemen aan EJK en WJK dient de atleet ten minste:
• Betalend lid te zijn van de TBN en ook zijn andere verplichtingen jegens de TBN te zijn nagekomen;
• In bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort (minimaal nog 6 maanden geldig bij terugkomst
in Nederland na afloop van het toernooi);
• In bezit te zijn van een binnen TBN verband erkende dangraad en een Kukkiwon Dan Certificaat:
• In bezit te zijn van een geldige WTF Global Athlete License;
• De overeenkomst “lidmaatschap nationaal team” te ondertekenen;
• Voor zover niet reeds hiervoor genoemd, te voldoen aan alle verdere deelnamevoorwaarden gesteld
door de WTF, ETU en/of organiserende instantie;
• Zich te houden aan de reglementen en overige bepalingen van de TBN;
• Bereidt te zijn een eventuele door de TBN verlangde eigen bijdrage t.b.v. uitzending te voldoen.
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2. De atleet heeft in de 12 maanden voorafgaand aan het betreffende evenement waarvoor wordt
geselecteerd (peildatum: sluiting inschrijving) tenminste tweemaal een representatieve
podiumklassering behaald op een ETU-A toernooi en/of WTF G-status toernooi.
a. Een podiumklassering is representatief als er minimaal 2 overwinningen zijn behaald in
daadwerkelijk gespeelde wedstrijden (geen vrijloting of bye) in een deelnemersveld dat door
de technische staf kwalitatief voldoende representatief wordt geacht voor het toernooi
waarvoor wordt geselecteerd.
b. Met betrekking tot het kandideren voor de selectie voor het WJK 2014 zijn alleen de
volgende toernooien van toepassing:
i. German Open, maart 2013
ii. Dutch Open, maart 2013
iii. Belgian Open, april 2013
iv. Spanish Open, mei 2013
v. Austrian Open, juni 2013
vi. Trelleborg Open, februari 2014
3. De atleet heeft naar het oordeel van de technische staf op de in conditie 2 genoemde toernooien
meermaals getoond vooruitzicht te hebben op resultaten van het in de inleiding vermelde niveau van
de beoogde klasseringen.
5. Selectie voor deelname
De selectie van deelnemers aan EJK en WJK geschiedt door de technische staf van de TBN. Leidend voor
selectie is het vooruitzicht dat de atleet heeft op het, tijdens het betreffende evenement, kunnen behalen
van het door de TBN nagestreefde in de inleiding vermelde beoogde niveau. De technische staf baseert de
beoordeling daarvan op de door de atleet getoonde prestatiecapaciteiten, de kwaliteit van voorbereiding op
het betreffende evenement en een, bij het in de inleiding vermelde beoogde niveau passende invulling van
de sportbeoefening.
Voorafgaand aan het maken van de selectie stelt de technische staf een lijst op met atleten die conform
artikel 4. Kandideren voor selectie, in aanmerking komen voor selectie. Uit deze lijst atleten wordt de selectie
gemaakt voor deelname aan het betreffende toernooi.
Bij alle atleten die worden geselecteerd dient de technische staf ten minste een reëel vooruitzicht te zien op
een top-8 klassering (EJK) of top-16 klassering (WJK). In geval er binnen eenzelfde gewichtsklasse
meerdere kandidaten zijn voor selectie, zal de atleet met het vooruitzicht op de hoogste klassering worden
geselecteerd. In geval er tussen kandidaten sprake is van een vergelijkbaar vooruitzicht op een gelijke hoge
klassering, kan de technische staf het toekomstperspectief op topsportloopbaan en resultaat in haar keuzes
betrekken.
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7. Voorbereiding deelname
Atleten die zijn geselecteerd voor uitzending dienen beschikbaar te zijn en deel te nemen aan het volledige
specifieke bondsprogramma ter voorbereiding op het betreffende evenement. Hiervan kan uitsluitend
worden afgeweken na instemming van de technische staf. Indien zonder instemming wordt afgeweken van
het voorbereidingsprogramma vervalt in principe de uitzending naar het evenement.
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6. Vaststelling deelname
De vaststelling van de deelname geschiedt door het bestuur van de TBN. De topsportcoördinator komt,
namens de technische staf, met een schriftelijk voorstel aan de directie waarin de selectie voor uitzending
naar het betreffende evenement wordt voorgedragen. Deze voordracht is voorzien van een inhoudelijke
motivatie. De directie zorgt voor doorgeleiding naar het bestuur. Het bestuur toetst of de selectie conform
beleid en het juist toepassen van procedures tot stand is gekomen en stelt, indien daaraan is voldaan, de
selectie vast. In geval het bestuur van mening is dat de technische staf op onjuiste gronden heeft
geselecteerd, wordt na overleg met de topsportcoördinator een nieuwe voordracht gevraagd.

TAEKWONDO BOND NEDERLAND
Postbus 4360
2003 EJ Haarlem
www.taekwondobond.nl
info@taekwondobond.nl

8. Slotbepalingen
De technische staf kan daar waar gewenst of noodzakelijk geacht, verdere specificatie(s) aanbrengen
binnen het selectiebeleid. Deze specificatie(s) worden tijdig aan betrokkenen bekend gemaakt.
Atleten, geselecteerd of kandidaat voor selectie, informeren de technische staf tijdig en waar nodig per
omgaande over alle zaken die van belang geacht mogen worden voor het kunnen presteren op het
betreffende evenement waarvoor men kandidaat of geselecteerd is. Het niet of niet tijdig informeren van de
technische staf kan uitsluiting van selectie of deelname tot gevolg hebben.
In geval van ziekte of blessure bepaalt de bondsarts of de atleet medisch fit is om op verantwoorde wijze
deel te nemen aan het evenement. Het niet medisch fit zijn kan een reden zijn voor een afweging tot
uitsluiting van deelname.
In geval van bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen (bv. blessure, doping, onbehoorlijk gedrag, het in
diskrediet brengen van de TBN, e.d.) bestaat de mogelijkheid om een reeds geselecteerde atleet uit te
sluiten van deelname aan het evenement. De technische staf zal een daartoe strekkend voorstel indienen bij
het bestuur. Na bestuurlijke vaststelling is de uitsluiting definitief.
In alle gevallen waarin sprake is van relevante ontwikkelingen of situaties waarin deze procedure niet
voorziet, beslist de technische staf na overleg met het bestuur van de TBN.
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