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Selectie en afvaardiging nationale teams voor deelname WK Senioren 2023  

Herziene versie februari 2023 
 
1. Inleiding 
Dit document beschrijft beleid en handelswijze bij het samenstellen en uitzenden van de afvaardiging voor 
deelname aan Europese kampioenschappen senioren (EK) en Wereldkampioenschappen senioren (WK). 
Indien het bondsbestuur gegronde redenen heeft om tussentijds het selectiedocument aan te passen, dan is 
zij hiertoe gerechtigd. Het aangepaste document zal zo spoedig mogelijk openbaar worden gemaakt, met 
daarbij een toelichting op de wijzigingen. In alle gevallen waarin sprake is van relevante ontwikkelingen of 
situaties waarin deze procedure niet voorziet, beslist het bondsbestuur van de TBN. 
 
2. Topsportdoelstelling TBN 
De TBN streeft bij deelname aan EK’s en WK’s naar zo hoog mogelijke klasseringen. Het streefniveau van 
klasseringen is podiumplaatsen en waar mogelijk kampioenstitels. De ondergrens van de beoogde 
klasseringen is top-8 op het EK en top-16 op het WK. Vooruitzicht op een hoge klassering vormt dan ook 
een belangrijke leidraad bij het selecteren van atleten voor deelname.  
 
3. Technische staf 
De technische staf bestaat tijdens het selectieproces uit de door de TBN aangestelde topsportcoördinator 
(voorzitter), de bondscoach van de nationale selecties sparring en door het bondsbestuur aangestelde 
adviseur(s). Indien er geen topsportcoördinator is aangesteld wordt deze functie waargenomen door de 
bondsdirecteur. De technische staf is verantwoordelijk voor de voordracht van sporters ten behoeve van de 
in dit document genoemde evenementen.  
 
4. Voorwaarden voor deelname 
Om deel te kunnen nemen dient de sporter 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 NED World Taekwondo Global Athlete License inclusief event pass; 
 Lid te zijn van de nationale selectie en de vigerende overeenkomst “lidmaatschap nationale selectie” 

te ondertekenen; 
 Voor zover niet reeds hiervoor genoemd, te voldoen aan alle verdere deelnamevoorwaarden gesteld 

door World Taekwondo, European Taekwondo Union, TBN en organiserende instantie; 
• 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 voldoen. 

 
5. Prestatienorm 
Om in aanmerking te komen voor uitzending moet de sporter in staat zijn een top 8 notering te halen tijdens 
Europese Kampioenschappen Senioren (EK) en/of een top 16 notering tijdens Wereldkampioenschappen 
Senioren (WK) Voor wat betreft de top 8 EK en top 16 WK moet hierbij minimaal sprake zijn geweest van 
twee overwinningen in daadwerkelijk gespeelde wedstrijden (geen vrijloting of bye) in dezelfde 
gewichtsklasse als waarvoor men zich kandideert. Voorts valt een top 16 klassering* op de WT Global 
Ranking (peildatum WT Ranking april 2023) onder de prestatienorm. Ten aanzien van de EK en de WK 
komen voor de prestatienorm alleen de prestaties in aanmerking tijdens de EK 2022 en de WK 2022.  
(*om het objectieve niveau van de prestatie te bepalen wordt gebruik gemaakt van een “geschoonde 
ranking”, gerelateerd aan het aantal toegestane deelnemers per land per gewichtsklasse tijdens de WK)  
 
6. Selectieproces 
In het selectieproces zullen in eerste instantie die sporters in beschouwing worden genomen die 
aantoonbaar hebben voldaan aan de prestatienorm. Voor alle sporters geldt dat ze participeren in het 
bondsprogramma zoals omschreven onder 8. Kwaliteit sporttechnisch programma. Na toetsing aan de 
prestatienorm kan er sprake zijn van de navolgende situaties: 
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1. Bij de mannen dan wel de vrouwen is het aantal sporters dat heeft voldaan aan de prestatienorm 

gelijk dan het aantal beschikbare startplaatsen per gewichtsklasse; 
2. Bij de mannen dan wel de vrouwen is het aantal sporters dat heeft voldaan aan de prestatienorm 

hoger dan het aantal beschikbare startplaatsen per gewichtsklasse; 
3. Bij de mannen dan wel de vrouwen is het aantal sporters dat heeft voldaan aan de prestatienorm 

lager dan het aantal beschikbare startplaatsen per gewichtsklasse. 
   

In geval van situatie 1 zal de betreffende sporter worden voorgedragen voor uitzending naar het EK of WK. 
De sporter zal vormbehoud moeten hebben getoond door minimaal tijdens een van de evenementen 4 t/m 
12 onder 7. Prestatiecapaciteit, een bronzen medaille te behalen. Bij dit resultaat moet er sprake zijn van 
tenminste twee  overwinningen in daadwerkelijk gespeelde wedstrijden (geen vrijloting of bye) en in dezelfde 
gewichtsklasse als waarvoor men zich kandideert. In geval van een bijzondere omstandigheid (bv. 
langdurige blessure) kan besloten worden af te zien van de eis tot vormbehoud of hier een andere invulling 
aan te geven. 
 
In geval van situatie 2 wordt het selectieproces voortgezet en zal worden gekeken naar prestatiecapaciteit 
en de kwaliteit van het sporttechnisch programma van de betreffende sporters. Kandidaten zullen met 
inachtneming van de bepalingen zoals omschreven bij situatie 1 ook vormbehoud moeten tonen. 
 
In geval van situatie 3 kan een sporter alsnog in aanmerking komen voor selectie op het moment dat de 
sporter minimaal een zilveren en een bronzen medaille behaalt tijdens de evenementen 4 t/m 12 onder 
7. Prestatiecapaciteit. Hierbij moet per resultaat sprake zijn van tenminste twee overwinningen in 
daadwerkelijk gespeelde wedstrijden (geen vrijloting of bye) en in dezelfde gewichtsklasse als waarvoor men 
zich kandideert. Indien hier geen sprake van is zal het selectieproces eindigen, tenzij een sporter 
aantoonbaar in aanmerking komt voor het Olympisch traject.  
 
Senioren die op de meest recente EK junioren en/of WK junioren (de reguliere 2-jaarlijkse versies) een 
podiumplaats hebben behaald en die door hun leeftijd niet of in mindere mate hebben kunnen voldoen aan 
de geëiste prestaties kunnen door de technische staf worden voorgedragen voor selectie tot deelname.  
 
7. Prestatiecapaciteit 
De prestatiecapaciteit van de sporter wordt gevormd door het niveau van geleverde resultaten (aangetoond 
prestatieniveau) en eventueel de ervaring in deelname en presteren op internationale evenementen. Voor 
het WK 2023 worden de volgende evenementen meegenomen in de selectieprocedure: 

1. WK Senioren 2022 
2. EK Senioren 2022 
3. Grand Prix series 2022 
4. European Championships U21 2022 
5. Dutch Open 2022 
6. Dracula Open 2022 
7. French Open 2022   
8. WT Presidents Cup Europe, februari 2023 
9. Bulgaria Open, maart 2023 
10. Dutch Open, maart 2023 
11. Belgian Open, maart 2023 
12. Austrian Open, april 2023 

 
In eerste instantie worden de evenementen vermeld bij 1 t/m 3 meegenomen in de procedure. Indien nodig 
worden de evenementen vermeld bij 4 t/m 12 in overweging genomen.  
 
Bij prestaties wegen recente resultaten zwaarder dan prestaties in het verleden. Bij vergelijkbare 
klasseringen kan, mede afhankelijk van praktische omstandigheden, onder meer een play-off wedstrijd 
worden georganiseerd of een beslissingstoernooi worden aangewezen.  
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8. Kwaliteit sporttechnische programma  
De sporter dient zich voor de in dit document genoemde evenement voor te bereiden op een wijze die 
passend is bij de topsportdoelstelling van de TBN. Dit impliceert dat de inrichting van de leef- en 
trainingssituatie is afgestemd op het bereiken van selectie voor EK’s, WK’s en Olympische Spelen met het 
oog op het behalen van resultaat. De sporter volgt een omvangrijk trainings- en wedstrijdprogramma, 
afgestemd en overeengekomen met de bond. De inrichting van het dagelijks leven en eventuele andere 
activiteiten (bv. studie of werk) zijn hierop aangepast en vormen geen belemmering voor het trainings- en 
wedstrijdprogramma. 
 
9. Vaststelling deelname 
De vaststelling van de deelname geschiedt door het bondsbestuur 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 bondsbestuur. Het bondsbestuur 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 bondsbestuur van mening is dat de technische staf op 
onjuiste gronden heeft geselecteerd, wordt na overleg met de topsportcoördinator een nieuwe voordracht 
gevraagd. 
 
10. Slotbepalingen 
Atleten, geselecteerd of kandidaat voor selectie, informeren de technische staf tijdig en altijd per email met 
een kopie richting info@taekwondobond.nl 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. 
 
Geselecteerden dienen beschikbaar te zijn voor en deel te nemen aan het volledige specifieke 
bondsprogramma ter voorbereiding op het 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. 
 
In geval van ziekte of blessure bepaalt de bondsarts of de sporter 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 (onder meer: blessure, doping, overmatig 
gewicht, onbehoorlijk gedrag, niet conformeren aan gedragsregels of het in diskrediet brengen van de TBN) 
bestaat de mogelijkheid om een sporter uit te sluiten van selectie of een reeds geselecteerde sporter uit te 
sluiten van deelname aan het evenement. Na bestuurlijke vaststelling is de uitsluiting definitief. 
 

 
#    #    # 


