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Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch 
Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2020 in Tokio. 
Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo Bond Nederland d.d. 20-02-2019. 
 
Inleiding 
 
Deze procedure is tot stand gekomen in overleg met diverse betrokken interne partijen waaronder 
bondscoaches/-trainers en topsporters. 
 
Dit document omschrijft de interne selectieprocedure voor deelname aan het Europees kwalificatietoernooi 
(EKT) voor de Olympische Spelen Tokio 2020 en de interne selectieprocedure voor deelname aan de 
Olympische Spelen Tokio 2020 (OS).  
 
Conform het kwalificatiesysteem van World Taekwondo (WT) zal per Olympische gewichtsklasse de Top 5 
van de WT Olympic Ranking (peildatum: na afloop van de Grand Prix Finale december 2019) en de hoogst 
gerankte van de Grand Slam Champions Series (peildatum: na afloop van Grand Slam Champions Series 
januari 2020) een quotumplaats voor Tokio 2020 behalen. Indien de hoogst gerankte van de Grand Slam 
Champions Series tevens behoort tot de Top 5 van de WT Olympic Ranking zal deze quotumplaats worden 
toegewezen aan het land van de Top 6 gerankte van de WT Olympic Ranking. Op het EKT kunnen daarna 
per gewichtsklasse in totaal nog 2 quotumplaatsen worden behaald. Voor het EKT geldt de restrictie dat per 
land maximaal 2 heren en 2 dames met een maximum van 1 per gewichtsklasse mogen worden 
uitgezonden.  Zie voor specificatie het document “Qualification System - Games of the XXXII Olympiad - 
Tokyo 2020” van World Taekwondo.     
 
Het uitgangspunt is dat de TBN optimaal gebruik maakt van haar kwalificatie kansen op het daartoe 
aangewezen moment voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020 en ook van haar 
kansen op het behalen van resultaat op de Olympische Spelen van Tokio 2020.  
 
De kans op kwalificatie voor en succes op de Olympische Spelen wordt in belangrijke mate beïnvloed door 
de volgende 3 componenten: 

 de prestatiecapaciteiten van de uit te zenden sporter; 
 de prestatiecapaciteiten van de concurrenten (sterkte deelnemersveld); 
 de kwaliteit van het sporttechnische programma ter voorbereiding op kwalificatie en op de OS. 

Op grond van afwegingen aangaande deze componenten zullen die sporters worden geselecteerd waarmee 
de kans op kwalificatie en het behalen van succes op de Olympische Spelen het grootst wordt geacht. 
 
De selectie wordt gedaan door een hiertoe door het bondsbestuur benoemde selectiecommissie van 5 
personen. Eventueel zelf voor kwalificatie in aanmerking komende sporters, mogen geen deel uit maken van 
de commissie. Besluitvorming door de commissie vindt plaats op basis van gewone meerderheid. De 
commissie doet buiten de in 2.5 genoemde gevallen, een onderbouwde schriftelijke voordracht aan het 
bestuur van de TBN voor de uit te zenden sporters (en eventuele reserves) naar het EKT en in een later 
stadium een onderbouwde schriftelijke voordracht voor uitzending naar de OS. Na bestuurlijke vaststelling 
van de voordracht is de selectie definitief. 
 
1. Definities 

In deze procedure worden de navolgende definities gehanteerd: 
 
1.1. bestuur: het bestuur van de Taekwondo Bond Nederland (TBN). 
 
1.2.  bezwaarcommissie: een onafhankelijke commissie bestaande uit drie natuurlijke personen met bij 

voorkeur juridische kennis en kennis van de Taekwondo sport, aangewezen door het bestuur.  
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1.3. selectiecommissie: een commissie bestaande uit 5 natuurlijke personen zoals vermeld in de 
inleiding.    

 
1.4. World Taekwondo (WT):  Internationale Federatie, waarbij de Taekwondo Bond Nederland is 

aangesloten.  
 
1.5.  kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de prestatie-eisen voor 

kwalificatie te weten: 
- hebben voldaan aan de eisen van de IF, èn; 
- hebben voldaan aan de nationale prestatie-eisen voor kwalificatie; 
zoals opgenomen in de Normen en Limieten. 

 
1.6. Normen en Limieten: het samenstel van door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte 

algemene uitgangspunten en voorwaarden opgenomen in een document inclusief sjablonen met 
prestatie-eisen, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een door de bond 
voorgedragen topsporter zich heeft gekwalificeerd voor dan wel wordt uitgezonden naar de 
Olympische Spelen, waarvan de meest recente versie is gepubliceerd op de website van NOC*NSF 
(www.nocnsf.nl). 

 
1.7. Olympische Spelen: de Olympische Spelen Tokyo 2020. 
 
2. Algemene bepalingen 

2.1.  Het bestuur draagt namens de TBN  aan NOC*NSF, topsporters voor  uitzending naar de 
Olympische Spelen voor. 

 
2.2. De voordracht van de topsporters als bedoeld in artikel 2.1 komt tot stand op de in dit reglement / 

deze procedure bepaalde wijze. 
 
2.3.  De definitieve aanwijzing voor uitzending naar de Olympische Spelen vindt plaats door middel van 

een beslissing van NOC*NSF, indien is voldaan aan de Normen en Limieten, de eisen van WT en 
indien de topsporter heeft voldaan aan de nationale prestatie-eis, na een voordracht daartoe door de 
TBN. 

 
2.4  Een rechtstreekse uitnodiging op naam door WT voor een topsporter tot deelname aan de 

Olympische Spelen leidt niet automatisch tot een voordracht voor uitzending naar de Olympische 
Spelen door de TBN aan NOC*NSF.  

 
2.5. Volgens de WT regels plaatst niet een speler zich, maar het land waarvoor de speler uitkomt (zgn.  

quotumplaats). Voor eventuele vervanging van een speler die een quotumplaats heeft behaald via  
de Olympic Ranking gelden naast de bepalingen in deze interne selectieprocedure ook de  
bepalingen in het artikel “Type of Allocation of Quota Places” uit het document “Qualification System  
– Games of the XXXII Olympiad - Tokyo 2020”.  

 
Voor via de Olympic Ranking of het EKT behaalde quotumplaatsen geldt dat indien er sprake is van 
meerdere kandidaten voor uitzending in een gewichtsklasse, de selectiecommissie de sporter  
voordraagt aan het bestuur. Deze voordracht voor deelname aan de Olympische Spelen wordt 
gedaan op basis van de inschatting van de grootste kans op het behalen van succes op de 
Olympische Spelen.  

   
2.6 In geval van bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen (onder meer blessure, doping, 

onbehoorlijk gedrag, het in diskrediet brengen van de TBN, e.d.) bestaat de mogelijkheid om een 
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sporter uit te sluiten van het selectieproces en/of een reeds geselecteerde sporter voor deelname 
aan het EKT of de OS te vervangen. De selectiecommissie zal daartoe een gemotiveerd voorstel 
indienen bij het bondsbestuur. Na bestuurlijke vaststelling is de uitsluiting en/of vervanging, onverlet 
het bepaalde in artikel 4, definitief.   

 
2.7 Het bondsbestuur van de TBN toetst de voordracht van de selectiecommissie uitsluitend op het juist 

toepassen van de vastgestelde procedure. Als het bondsbestuur gegronde reden heeft te moeten 
stellen dat de procedure niet juist is toegepast, wordt na overleg met de selectiecommissie een 
nieuwe voordracht gevraagd. Indien het bondsbestuur van mening is dat de nieuwe voordracht 
alsnog niet overgenomen kan worden, zal de voordracht van de selectie commissie aan een 
onafhankelijke commissie van drie personen worden voorgelegd. De onafhankelijke commissie 
bestaat uit 1 lid namens de TBN, een vertegenwoordiger van de atleten commissie van NOC*NSF 
en een door hen beiden benoemd onafhankelijk voorzitter. Het besluit van de commissie is definitief. 

 
3. Interne selectie voor Olympische Spelen 

Prestatienorm 
Om in aanmerking te komen voor uitzending naar het EKT en/of de OS moet de sporter in staat zijn een top 
4 notering te halen tijdens Europese Kampioenschappen Senioren (EK) en/of een top 8 notering tijdens 
Wereld Kampioenschappen Senioren (WK) en/of een top 8 notering tijdens de Olympische Spelen (OS). 
Voorts valt het plaatsen voor de World Taekwondo Grand Prix Finale en/of een top 4 notering tijdens 
reguliere Grand Prix wedstrijden en/of een top 16 klassering op de WT Olympic Ranking (peildatum WT 
ranking december 2019) onder de prestatienorm. Ten aanzien van de EK, WK en OS komen voor de 
prestatienorm alleen de prestaties in aanmerking tijdens de EK 2016 en 2018 en de WK 2017 en 2019 en de 
OS 2016. Ten aanzien van de Grand Prix finale en reguliere Grand Prix wedstrijden komen alleen de jaren 
2018 en 2019 in aanmerking.  
 
Aanvullend op prestaties daterende van voor 2019 geldt dat de sporter nog vormbehoud zal moeten hebben 
getoond. Dit vormbehoud kan worden getoond door minimaal 1 daadwerkelijk gespeelde winstpartij tijdens 
een WT Grand Prix in 2019 of door het behalen van een finaleplaats tijdens een WT G-toernooi in de 
periode september t/m november 2019.   
 
Selectie deelnemers EKT 
Selectie voor  deelname aan het EKT zal geschieden na de World Taekwondo Grand Prix finale 2019.  
Het aantal startplaatsen op het EKT is afhankelijk van eventuele via de Olympic Ranking behaalde 
quotumplaatsen. Gewichtsklassen waarvoor een quotumplaats is behaald via de Olympic Ranking komen 
niet in aanmerking voor deelname aan het EKT.     
 
In het selectieproces zullen in eerste instantie die sporters in beschouwing worden genomen die 
aantoonbaar hebben voldaan aan de prestatienorm. Na toetsing aan de prestatienorm kan er sprake zijn van 
de navolgende situaties: 
 

1. Bij de mannen dan wel de vrouwen is het aantal sporters dat heeft voldaan aan de prestatienorm 
hoger dan het aantal beschikbare startplaatsen op het kwalificatie evenement; 

2. Bij de mannen dan wel de vrouwen is het aantal sporters dat heeft voldaan aan de prestatienorm 
lager dan het aantal beschikbare startplaatsen op het kwalificatie evenement; 

3. Bij de mannen dan wel de vrouwen is het aantal sporters dat heeft voldaan aan de prestatienorm 
gelijk aan het aantal beschikbare startplaatsen op de kwalificatie evenement. 
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In geval van situatie 3 zullen de betreffende sporters worden voorgedragen voor uitzending naar het EKT.  
In geval van situatie 2 zullen de sporters die hebben voldaan aan de prestatienorm worden voorgedragen 
voor uitzending naar het EKT. Voor de nog openstaande startplaats(en) zal het selectieproces worden 
voortgezet*.  
In geval van situatie 1 zal het selectieproces eveneens worden voortgezet. 
 
In geval er sprake is van voortzetting van het selectieproces, zoals hiervoor bedoeld, zullen 3 hieronder 
uitgewerkte componenten (a, b en c) zoals tevens vermeld in de inleiding nader in overweging worden 
genomen. Op grond daarvan zullen die sporters worden geselecteerd waarmee de kans op kwalificatie het 
grootst wordt geacht. 
 
*Niet aan de prestatienorm voldaan hebbende sporters komen slechts in aanmerking voor deelname aan het 
voortgezet selectieproces, indien men in de periode februari t/m november 2019 minimaal 2 podiumplaatsen 
heeft behaald op een WT G-toernooi. Hierbij moet per resultaat sprake zijn geweest van tenminste twee 
overwinningen in daadwerkelijk gespeelde wedstrijden (geen vrijloting of bye) bij de senioren en in dezelfde 
gewichtsklasse als waarvoor men zich kandideert. Voor conversie van reguliere naar olympische 
gewichtsklasse wordt de WT Olympic Ranking systematiek gehanteerd. 
 
De selectiecommissie heeft in de situatie dat geen van de sporters voldoet aan deze criteria, de volledige 
vrijheid zelf een sporter aan het bestuur voor te dragen. Die voordracht is dan bindend voor het bestuur. 
 

a. Prestatiecapaciteit 
De prestatiecapaciteit van de sporter wordt gevormd door het niveau van geleverde resultaten (aangetoond 
prestatieniveau) en de ervaring in deelname en presteren op internationale evenementen. De volgende 
evenementen, in volgorde van belang en gewicht, worden meegenomen in de selectieprocedure: 
 

1. Olympische Spelen 
2. WK’s senioren 
3. World Grand Prix Finale 
4. EK’s senioren 
5. Reguliere Grand Prix wedstrijden 
6. WTF G-4 toernooien (senioren klassen) 
7. Universiade 
8. EK Olympic Weightclasses 
9. EK<21 

In eerste instantie worden de evenementen vermeld bij 1 t/m 5 meegenomen in de procedure. Indien nodig 
worden de evenementen vermeld bij 6 t/m 9 in overweging genomen. 

Bij prestaties wegen recente resultaten zwaarder dan prestaties in het verleden. De prestaties worden 
gewogen op hoogte en aantal van behaalde klassering(en). Bij vergelijkbare klasseringen worden 
omstandigheden (bv. loting/toernooi verloop, gewichtsklasse, tegenstanders en (invloed van) blessures) mede 
in overweging genomen. 

De factor ervaring wordt gewogen aan de hand van aantal deelnames en frequentie van presteren op de 
vermelde evenementen en het aantoonbaar kunnen omgaan met stressvolle wedstrijd- en toernooisituaties. 

b. Sterkte deelnemersveld 
In geval er vooraf en voor zover duidelijkheid bestaat over de samenstelling van het deelnemersveld in de 
diverse gewichtsklassen, kan dit mede in overweging worden genomen in de selectie. Wanneer in een 
gewichtsklasse veel Europese sporters zich reeds gekwalificeerd hebben, wordt de concurrentie tijdens het 
Europees Kwalificatietoernooi bijvoorbeeld minder.  
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c. Kwaliteit sporttechnische programma ter voorbereiding op kwalificatie en deelname aan de 
OS 

De geselecteerde sporter dient zich na selectie voor deelname aan het EKT blijvend voor te bereiden op dit 
evenement op een wijze die passend is, een en ander ter beoordeling van de selectiecommissie, bij het in 
de inleiding vermelde uitgangspunt. Dit geldt eveneens voor de voorbereiding op de Olympische Spelen in 
geval de sporter door NOC*NSF is gekwalificeerd voor deelname aan de Olympische Spelen. 
Dit impliceert dat de inrichting van de leef- en trainingssituatie is afgestemd op het bereiken van kwalificatie 
voor de olympische spelen en na kwalificatie deelname aan de olympische spelen met het oog op het 
behalen van resultaat. De sporter volgt een omvangrijk trainings- en wedstrijdprogramma en de inrichting 
van het dagelijks leven en eventuele andere activiteiten (bv studie of werk) zijn hierop aangepast en vormen 
geen belemmering in het voorbereidingstraject. 
 
Selectie voor te dragen deelnemers Olympische Spelen 
De sporter die een quotumplaats behaalt zal in principe ook worden geselecteerd om te worden 
voorgedragen voor uitzending naar de Olympische Spelen. Echter indien naar het oordeel van de 
selectiecommissie de kwaliteit van zijn of haar sporttechnische programma ter voorbereiding op de OS niet 
langer passend is bij het in de inleiding vermelde uitgangspunt kan eventueel een andere sporter, met 
inachtneming van het vermelde uitgangspunt, worden voorgedragen voor uitzending.  
 
4. Bezwaar 

4.1. Indien een topsporter het niet eens is met een beslissing van het bestuur of de selectiecommissie 
met betrekking tot uitzending naar het EKT dan wel een voordracht aan NOC*NSF voor uitzending 
naar de Olympische Spelen waardoor hij/zij rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, waaronder 
mede begrepen het niet juist naleven door de TBN van deze procedure of de Normen en Limieten, 
kan hij/zij daartegen bezwaar maken bij de bezwaarcommissie. 
 

4.2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het bezwaar schriftelijk (onder vermelding van naam, adres 
en woonplaats en voorzien van een handtekening) en gemotiveerd binnen 5 werkdagen na de 
beslissing van het bestuur bij de bezwaarcommissie zijn ingediend. Voor in behandeling name van 
het bezwaar dient de bezwaarmaker tegelijk met het indienen van het bezwaar € 300,- op de 
bankrekening van de TBN over te maken. Dit bedrag wordt teruggestort indien de bezwaarmaker in 
het gelijk wordt gesteld door de bezwaarcommissie.  

 
4.3. De bezwaarcommissie toetst de beslissing van het bestuur aan de vastgestelde interne 

selectieprocedure en beslist uiterlijk binnen 15 werkdagen, na informatie te hebben ingewonnen bij 
de topsporter en de bond, of zoveel korter als nodig is voor de sluitingsdatum van de voordracht aan 
NOC*NSF. De beslissing wordt medegedeeld aan de partijen en schriftelijk bevestigd. 

 
4.4. De beslissing van de bezwaarcommissie is voor het bestuur en de topsporter definitief. 
 
5. Onvoorziene omstandigheden 

5.1. Het bestuur kan tot uiterlijk 3 maanden voor de Olympische Spelen deze interne selectieprocedure 
aanvullen met nieuwe regels, behoudens het bepaalde in artikel 4. Het bestuur zal deze regels 
binnen 3 werkdagen nadat daartoe het besluit is genomen bekend maken bij de topsporters door 
plaatsing in de officiële mededelingen van de bond. 

 
5.2. In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist het bestuur na advies van de 

selectiecommissie, onverlet het bepaalde in artikel 4. 
 

================================= 


