
Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland (TBN) voor uitzending 
naar  European Games 2023 en uitzending naar ETU kwalificatie evenement. 
  
 
Algemeen 
 Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het EOC in overleg 
met de Europese Federatie (ETU) 
 en 
 Voldoen aan het door NOC*NSF vastgestelde reglement voor deelname aan de 
Europese Spelen Krakow & Malopolska 2023 
 en 
 Voldoen aan de prestatie-eisen voor kwalificatie zoals door NOC*NSF vastgesteld 
na overleg met de Taekwondo Bond Nederland (TBN) 
 en 
 Voldoen aan de aanvullende kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door de 
Taekwondo Bond Nederland (TBN) 
  
Specifiek 
 EF internationaal kwalificatiesysteem: 
Laag 1: top 13 WT World Ranking System (Europese spelers met een maximum 

van 1 sporter per klasse per NOC) gepubliceerd in december 2022 inclusief 
het laatste World Taekwondo (WT) gesanctioneerde evenement van 2022 

 
Laag 2: Gouden medaillewinnaar ETU kwalificatie evenement maart 2023 
 
 Prestatie-eis NL: 
Laag 1: geen aanvullende eis 
 
Laag 2: geen aanvullende eis 
 
Evenementen en momenten voor kwalificatie  
- WT World Ranking System gepubliceerd december 2022 inclusief laatste WT 

gesanctioneerde evenement in 2022 
- ETU kwalificatie evenement maart 2023 
- WT-G toernooien 2022 en EK onder 21 in 2022  
 
Opmerkingen  
Met verwijzing naar het door NOC*NSF vastgestelde reglement voor deelname aan de 
Europese Spelen Krakow & Malopolska 2023 worden onder ‘ALGEMEEN’ een aantal 
praktische items speciaal opgenomen in dit sjabloon.  
 
ALGEMEEN: 
 
Representativiteit evenementen: 
- In dit sjabloon worden evenementen aangewezen waarop aan de prestatie-eisen kan 
worden voldaan. Aan deze evenementen wordt de eis gesteld dat zij representatief zijn. 
Dat wil zeggen dat het deelnemersveld en de geleverde competitie zodanig dienen te 
zijn, dat de geleverde prestatie(s) van de Nederlandse kandidaat werkelijk een bewijs 
vormen voor een redelijke kans op top 8, zie artikel 2.2 van het reglement. 
 
Geschoonde eindrangschikking EF kwalificatiesysteem: 
- Indien van toepassing, wordt - om het objectieve niveau van de prestaties te bepalen - 
gebruik gemaakt van een ‘geschoonde eindrangschikking’, die wordt gerelateerd aan het 



aantal deelnemers per land per sport of discipline tijdens de Europese Spelen, tenzij in 
dit sjabloon anders wordt aangegeven. 
- Ook kan in het EF kwalificatiesysteem gebruik gemaakt worden van een ‘geschoonde 
eindrangschikking’ die gerelateerd is aan het aantal reeds gekwalificeerden voor de 
Europese Spelen. In het EF kwalificatiesysteem is terug te vinden of deze wijze van 
schonen wordt toegepast, tenzij in dit sjabloon anders wordt aangegeven. 
 
Interne selectieprocedure: 
- Indien meer topsporters aan de prestatie-eisen hebben voldaan en voor uitzending in 
aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Europese Spelen of aan het ETU 
kwalificatie evenement, is de interne selectieprocedure van de TBN van toepassing op 
basis waarvan de TBN tot een voordracht voor uitzending komt. Voor deze interne 
selectie, indien van toepassing, wordt het principe gehanteerd dat de hoogst gerankte 
sporter op de WT World Ranking (gepubliceerd in december 2022 inclusief het laatste WT 
gesanctioneerde evenement van 2022) wordt uitgezonden. 
- Voor uitzending door de TBN naar het ETU kwalificatie evenement komen alleen  
sporters in aanmerking met een top 20 positie WT World Ranking System (Europese  
spelers met een maximum van 1 sporter per klasse per NOC) gepubliceerd in december 
2022 inclusief het laatste WT gesanctioneerde evenement van 2022 en die tevens  
tweemaal een podiumplaats hebben behaald tijdens een WT-G toernooi in 2022 en/of het  
EK onder 21 in 2022 en/of minimaal eenmaal een podiumplaats tijdens een WT Grand  
Prix in 2022. 
 
SPORTSPECIFIEK: 
 
Aanvullende kwalificatiecriteria Taekwondo Bond Nederland: 
Om uitgezonden te worden en deel te kunnen nemen aan de European Games en/of het 
ETU kwalificatietoernooi dient de sporter onder meer 
 Lid te zijn van de TBN en de contributie- en andere verplichtingen jegens de TBN te 

zijn nagekomen; 
 In het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort (minimaal nog 6 maanden 

geldig bij terugkomst in Nederland na afloop van het toernooi); 
 In het bezit te zijn van een geldige NED World Taekwondo Global Athlete License 

inclusief event pass; 
 Lid te zijn van de nationale selectie en de vigerende overeenkomst “lidmaatschap 

nationale selectie” te hebben ondertekend; 
 Zich te houden aan de reglementen, overige bepalingen en instructies van de TBN; 
 Een door de TBN bepaalde eventuele eigen bijdrage t.b.v. uitzending te hebben 

voldaan. 


