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De doelen van de selectiecriteria en meetmomenten 2013 zijn:

1.

2.

3.

Atleten bewust te maken dat het een keuze is aan topsport te doen. Het zijn van een lid
van de nationale selectie is een eer en schept mogelijkheden om persoonlijk het beste
te halen uit een topsportloopbaan. Echter lid zijn van de nationale selectie, betekend
ook dat er verplichtingen zijn richting de bond.
Persoonlijke groei is binnen de selectiecriteria en meetmomenten 2013 mogelijk
gemaakt. Deelname aan topsportevenementen is op persoonlijke uitnodiging, waarbij
het zijn van een teamlid niet wordt vergeten. Zodoende kan een sporter, indien op de
juiste wijze gemotiveerd, het uiterste halen uit zijn worstelkwaliteiten.
In 2013 zal de Nederlandse Olympische Worstelbond mee doen aan de certificering
meerjarenplan opleiding tot topworstelaar vanuit het NOC*NSF. Om deel te mogen
nemen aan deze certificering moet er op het gebied van talentontwikkeling aan strenge
eisen voldaan worden. De selectiecriteria en meetmomenten 2013 voldoen aan deze
eisen.

Reglement selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische
Worstelbond 2013
1. Een selectielid dient minimaal 14 jaar of ouder te zijn.
2. Het selectielid is KNKF/NOWB lid. En tevens lid van een bij de KNKF aangesloten vereniging.
3. Indien een worstelaar/ster opgenomen wordt in de nationale selectie betekent dat niet dat hij/zij
ook aanspraken kan maken op wedstrijden in de nationale ploeg die deelneemt aan wedstrijden.

4. Het selectielid dat opgenomen wil worden in het nationale team dient te voldoen aan de
selectiecriteria, opgesteld voor deelname aan internationale toernooien.

5. Alle Benelux kampioenen plaatsen zich automatisch voor de selectie, mits dat zij in de aanloop
naar een kampioenschap, voldoende tegenstand hebben genoten.

6. Het bestuur behoud zich het recht voor om worstelaars/sters die niet aan deze eis voldaan hebben,
toch op te nemen in de Nederlandse selectie. Hiervoor zal door het bondsbestuur een met reden
omkle(e)de argumenten gegeven worden.

7. Het selectielid is verplicht tot het volgen van alle centrale trainingen, geplande trainingsstages en
wedstrijden waarvoor hij/zij wordt uitgenodigd.

8. Indien een lid van de nationale jeugdselectie wordt uitgenodigd, om aan een bepaalde wedstrijd
c.q. toernooi deel te nemen, wordt automatisch aangenomen dat men hieraan deelneemt, en wordt
er verder vanuit gegaan dat hij/zij zich bij verhindering tijdig (maximaal een week na de
uitnodiging deelname evenement) bij de centrale trainer, topsportcoördinator of bestuurslid
Topsportzaken afmeldt met een omklede reden.
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9. Het selectielid dat zonder geldige redenen wegblijft van deze trainingen, stage en of wedstrijden
kan door het bondsbestuur worden afgevoerd en zal er bekeken worden een gedeelte van de voor
het selectielid gemaakte kosten op dit betreffende selectielid c.q. vereniging waarvan hij/zij
uitmaakt zal worden verhaald.

10. Een selectielid mag zonder schriftelijke toestemming van de NOWB nimmer deelnemen aan niet
geoorloofde sporten.

11. Afvaardiging naar het Europees kampioenschap en/of Wereld kampioenschap geschiedt volgens
de in dit document benoemde prestatienormen op een benoemd internationaal toernooi op een
termijn van maximaal 2 maanden voor de startdatum van het Europees kampioenschap. In
uitzondering 6 weken van te voren, na inzicht van het bestuur en de bestuurslid Topsportzaken en
de persoonlijke of centrale trainer.

12. Verplichte sportmedische keuringen:
a. Alle selectieleden zijn verplicht een sportmedische keuring te ondergaan. Deze
keuring wordt verricht door een sportarts verbonden aan een Olympisch steunpunt of
de bondsarts. Deze keuring geschied in de maanden januari/ februari.
b. Heeft een atleet zich genomineerd/gekwalificeerd voor een Europees kampioenschap
is de atleet verplicht minimaal 8 weken van te voren een sportmedische keuring te
ondergaan bij de bondsarts.

13. Uitzonderlijke situaties met betrekking tot afvaardiging internationale topevenementen:
a. Per gewichtsklasse en discipline wordt er één atleet afgevaardigd naar het EK, EJK,
ECK, WK, WJK en/of OKT. Mocht het voorkomen dat er twee of meer atleten binnen
een dezelfde gewichtsklasse en discipline aan de kwalificatie eisen hebben voldaan
beslist de bestuurslid Topsportzaken, onder toetsing van het bondsbestuur, welke
atleet wordt afgevaardigd
b. Is een atleet niet in staat geweest deel te nemen aan de alle kwalificatie toernooien
voor de internationale topevenementen, door overlijden 1 e lijnfamilielid, blessures of
ziekte. Dan is de bestuurslid Topsportzaken gemachtigd, onder toetsing van het
bondsbestuur, een atleet alsnog af te vaardigen.
14.

Het bedrijven van topsport vraagt van alle bij de prestaties betrokken personen en organisaties
een dominante keuze voor het willen behalen van een maximale prestatie. Alleen nadat deze
keuze wordt gemaakt kan op het hoogste niveau worden gepresteerd. Bij alle beslissingen die
de NOWB met betrekking tot de topsport neemt zowel beleidsmatig als specifiek met
betrekking tot bijvoorbeeld een individuele atleet is het maken van deze topsportkeuze
uitgangspunt.

15.

Uitgangspunt voor het topsportbeleid van de NOWB is het behalen van het hoogst mogelijke
resultaat op Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.
De NOWB kiest in alle gevallen voor de optie die, gelet op resultaten tot nu toe, de inschatting
van de toekomstige resultaten en de specifieke omstandigheden van het moment, naar haar
verwachting de hoogste mogelijke resultaten opleveren. Dit uitgangspunt prevaleert daarbij
boven andere uitgangspunten de topsport betreffende zoals een evenredige verdeling van
faciliteiten, tegemoet komen aan gewekte verwachtingen of in bijzondere gevallen zelfs het
nakomen van gedane toezeggingen of handelen volgens de tot dan geldende regels .

16.

1. Ten aanzien van wijziging of aanvulling van dit reglement beslist het bondsbestuur.
2. In situaties die niet in dit reglement beschreven zijn of situaties waar
de bepalingen van dit reglement niet de gewenste duidelijkheid bieden
beslist het bondsbestuur na advies van de bestuurslid Topsportzaken.
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Selectiecriteria Dames Cadetten (14-17)
Samenstelling
De samenstelling van de nationale selectie wordt bepaald op basis van de individuele resultaten van de
atleten, onder toetsing van de bestuurslid Topsportzaken. De samenstelling van de nationale selectie
wordt bepaald aan de hand van (topsport) ambitie van de atleet, vooruitgang, trainingsinzet en
prestaties op wedstrijden. Er zullen openbare centrale trainingen worden georganiseerd, waar iedere
worstelaar aan kan deelnemen. Het kan zijn dat de centrale trainer atleten uitnodigt tijdens centrale
trainingen om te sparren. Deze stage plekken kunnen omgezet worden in volwaardig selectielidschap.
Deelname EK kwalificatie toernooien cadetten meisjes
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar de EK kwalificatie toernooien voor cadetten dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Paastoernooi:
verplichte
deelname,
geen
prestatieverplichting.
De
bestuurslid
Topsportzaken, mits goedgekeurd door het bondsbestuur, kan vrijstelling geven voor deelname aan
het Paastoernooi.
• Benoemd internationaal toernooi: Top 5 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie
(Het internationale toernooi wordt persoonlijk benoemd door de bestuurslid Topsportzaken mits
goedgekeurd door het bondsbestuur en kan dus per worstelaar verschillen)
Europees Kampioenschap cadetten meisjes
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Europees Kampioenschap voor
cadetten dient de worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Paastoernooi:
verplichte deelname; geen prestatieverplichting.
• Klippan Open:
Top 6 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie of,.
• Dormagen:
Top 6 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie
• Benoemd Fila Toernooi: Top 4 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie
Clausule “kleine deelnemersvelden”:
In geval het aantal deelnemers per gewichtsklasse minder bedraagt dan 10 atleten worden de
prestatienormen aangescherpt. De norm voor de kwalificatie voor deelname aan de kwalificatie
toernooien en deelname aan het Europees kampioenschap wordt daarbij gesteld op de 1 e helft (naar
beneden afgerond) van het aantal deelnemers in het betreffende gewichtsklasse en leeftijdscategorie.
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Selectiecriteria Dames junioren (17-20)
Samenstelling
De samenstelling van de nationale selectie wordt bepaald op basis van de individuele resultaten van de
atleten, onder toetsing van de bestuurslid Topsportzaken. De samenstelling van de nationale selectie
wordt bepaald aan de hand van (topsport) ambitie van de atleet, progressie, trainingsinzet en prestaties
op wedstrijden. Er zullen openbare centrale trainingen worden georganiseerd, waar iedere worstelaar
aan kan deelnemen. Het kan zijn dat de centrale trainer atleten uitnodigt tijdens centrale trainingen om
te sparren. Deze stage plekken kunnen omgezet worden in volwaardig selectielidschap.
Deelname EK kwalificatie toernooien junioren dames
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar de EK kwalificatie toernooien voor junioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Paastoernooi:
verplichte
deelname,
geen
prestatieverplichting.
De
bestuurslid
Topsportzaken, mits goedgekeurd door het bondsbestuur, kan vrijstelling geven voor deelname aan
het Paastoernooi.
• Benoemd internationaal toernooi: Top 6 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie
(Het internationale toernooi wordt persoonlijk benoemd door de bestuurslid Topsportzaken, mits
goedgekeurd door het bondsbestuur en kan dus per worstelaar verschillen)
Europees Kampioenschap junioren dames
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Europees Kampioenschap voor
junioren dames dient de worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Paastoernooi:
verplichte deelname; geen prestatieverplichting.
• Klippan Open:
Top 8 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie of,
• Dormagen:
Top 8 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie
• Benoemd Fila Toernooi: Top 4 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie.
Wereld Kampioenschap junioren dames
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Wereldkampioenschap voor junioren
dames dient de worstelaar het volgende resultaat te hebben behaald:
• Europees kampioenschap: Top 8 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie
• Europees kampioenschap cadetten: Top 5 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie.
(Alleen mogelijk als atleet in laatste jaar cadetten zit)

Clausule “kleine deelnemersvelden”:
In geval het aantal deelnemers minder bedraagt dan 10 atleten worden de prestatienormen
aangescherpt. De norm voor de kwalificatie voor deelname aan de kwalificatie toernooien en
deelname aan het Europees kampioenschap wordt daarbij gesteld op bij de 1 e helft (naar beneden
afgerond) van het aantal deelnemers in het betreffende gewichtsklasse en leeftijdscategorie Deze
clausule geldt niet voor kwalificatie voor het Wereld kampioenschap junioren dames.
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Selectiecriteria Dames senioren (>=20)
Volgens de FILA regels zijn senioren 20 jaar en ouder.
Samenstelling
De samenstelling van de nationale selectie wordt bepaald door de bondscoach, onder toetsing van de
bestuurslid Topsportzaken. De samenstelling van de nationale selectie wordt bepaald aan de hand van
(topsport) ambitie van de atleet, progressie, trainingsinzet en prestaties op wedstrijden. Er zullen
openbare centrale trainingen worden georganiseerd, waar iedere worstelaar aan kan deelnemen. Het
kan zijn dat de bondscoach atleten uitnodigt tijdens centrale trainingen om te sparren. Deze stage
plekken kunnen omgezet worden in volwaardig selectielidschap.
Deelname EK kwalificatie toernooien dames
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar de EK kwalificatie toernooien voor senioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Paastoernooi:
verplichte
deelname,
geen
prestatieverplichting.
De
bestuurslid
Topsportzaken, mits goedgekeurd door het bestuur, kan vrijstelling geven voor deelname aan het
Paastoernooi
• Benoemd internationaal toernooi: Top 6 klassering in haar gewichtsklasse en leeftijdscategorie
(Het internationale toernooi wordt persoonlijk benoemd door de bestuurslid Topsportzaken mits
goedgekeurd door het bestuur en kan dus per worstelaar verschillen,)
Europees Kampioenschap
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Europees Kampioenschap voor senioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd FILA Grand Prix toernooi: plaats bij de eerste 8 in gewichtsklasse
• Benoemd FILA Grand Prix toernooi: plaats bij de eerste 8 in gewichtsklasse
Wereld Kampioenschap
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar een wereldkampioenschap voor senioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Europees kampioenschap: plaats bij de eerste 10 in gewichtsklasse of,
• Benoemd FILA Grand Prix toernooi: plaats bij de eerste 4 in gewichtsklasse
Olympische Kwalificatietoernooien
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Olympisch kwalificatietoernooi dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd FILA Grand Prix toernooi: plaats bij de eerste 4 in gewichtklasse
• Europees Kampioenschap in het jaar voorafgaand aan het OKT: plaats bij de eerste 12 in
gewichtklasse
of:
• Wereld Kampioenschap in het jaar voorafgaand aan het OKT: plaats bij de eerste 16 in
gewichtsklasse.
Clausule “kleine deelnemersvelden”:
In geval het aantal deelnemers minder bedraagt dan 10 atleten worden de prestatienormen
aangescherpt. De norm voor de kwalificatie voor deelname aan de kwalificatie toernooien en
deelname aan het Europees kampioenschap wordt daarbij gesteld op bij de 1 e helft (naar beneden
afgerond) van het aantal deelnemers in het betreffende gewichtsklasse en leeftijdscategorie
Deze clausule geldt niet voor kwalificatie voor het Wereld kampioenschap senioren dames en OKT.
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Selectiecriteria Heren Cadetten en Junioren
Kwalificatie Nationale (B) Selectie
De kwalificatie voor de nationale selectie jongens zal geschieden op het Benelux Kampioenschap.
Alle winnaars (per leeftijdscategorie, gewichtklasse en stijl) zullen een uitnodiging krijgen om plaats
te nemen in de nationale selectie. Daarnaast behoudt het bestuur het recht om ook de nr’s 2 van de
Benelux kampioenschappen uit te nodigen. Alle atleten die de uitnodiging accepteren worden
automatisch lid van de nationale B selectie. De duur van dit lidmaatschap is maximaal tot 31 december
2013.
Internationale wedstrijden cadetten GR / VS
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar internationale wedstrijden voor cadetten
dient de worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benelux kampioenschap: 1e plaats in zijn gewichtklasse en discipline.
• Paastoernooi: klassering bij de eerste 5 in zijn gewichtklasse, leeftijd en discipline.
Deelname EK kwalificatie toernooien cadetten GR/VS
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar de EK kwalificatie toernooien voor cadetten dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd internationaal toernooi: Top 5 klassering in zijn gewichtsklasse, leeftijdscategorie en
discipline
(Het internationale toernooi wordt persoonlijk benoemd door de bestuurslid Topsportzaken mits
goedgekeurd door het bondsbestuur en kan dus per worstelaar verschillen).
Europees Kampioenschap cadetten GR/VS
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Europees Kampioenschap voor
cadetten dient de worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd Fila Toernooi: Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse ,leeftijdscategorie en
discipline of,.
• Benoemt Fila Toernooi
Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse, leeftijdscategorie en
discipline
Clausule “kleine deelnemersvelden”:
In geval het aantal deelnemers per gewichtsklasse minder bedraagt dan 12 personen worden de
prestatienormen aangescherpt. De norm voor de kwalificatie voor deelname aan de kwalificatie
toernooien en deelname aan het Europees kampioenschap wordt daarbij gesteld op de 1 e helft (naar
beneden afgerond) van het aantal deelnemers in het betreffende gewichtsklasse en leeftijdscategorie.

Handleiding selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2013

Selectiecriteria Heren Junioren (17-20)
Samenstelling
De samenstelling van de nationale selectie wordt bepaald op basis van de individuele resultaten van de
atleten, onder toetsing van de Bestuurslid Topsportzaken. De samenstelling van de nationale selectie
wordt bepaald aan de hand van (topsport) ambitie van de atleet, progressie, trainingsinzet en prestaties
op wedstrijden. Er zullen openbare centrale trainingen worden georganiseerd, waar iedere worstelaar
aan kan deelnemen. Het kan zijn dat de centrale trainer atleten uitnodigt tijdens centrale trainingen om
te sparren. Deze stage plekken kunnen omgezet worden in volwaardig selectielidschap.
Internationale wedstrijden junioren GR / VS
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar internationale wedstrijden voor junioren
dient de worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benelux kampioenschap: 1e plaats in zijn gewichtklasse en discipline.
• Paastoernooi: klassering bij de eerste 5 in zijn gewichtklasse, leeftijd en discipline.
Deelname EK kwalificatie toernooien junioren GR/VS
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar de EK kwalificatie toernooien voor junioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd internationaal toernooi: Top 5 klassering in zijn gewichtsklasse, leeftijdscategorie en
discipline
(Het internationale toernooi wordt persoonlijk benoemd door de bestuurslid Topsportzaken mits
goedgekeurd door het bondsbestuur en kan dus per worstelaar verschillen).
Europees Kampioenschap junioren GR/VS
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Europees Kampioenschap voor
junioren dient de worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd Fila Toernooi: Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse ,leeftijdscategorie en discipline
of,
• Benoemt Fila Toernooi: Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse, leeftijdscategorie en discipline
Wereld Kampioenschap junioren GR/VS
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Wereldkampioenschap voor junioren
GR/VS dient de worstelaar het volgende resultaat te hebben behaald:
• Europees kampioenschap: Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse, leeftijdscategorie en discipline
Clausule “kleine deelnemersvelden”:
In geval het aantal deelnemers per gewichtsklasse minder bedraagt dan 12 atleten worden de
prestatienormen aangescherpt. De norm voor de kwalificatie voor deelname aan de kwalificatie
toernooien en deelname aan het Europees kampioenschap wordt daarbij gesteld op de 1 e helft (naar
beneden afgerond) van het aantal deelnemers in het betreffende gewichtsklasse en leeftijdscategorie
Deze clausule geldt niet voor kwalificatie voor het wereld kampioenschap junioren GR/VS.
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Selectiecriteria Heren senioren (>=20) GR en VS:
Volgens de FILA regels zijn senioren 20 jaar en ouder.
Samenstelling
De samenstelling van de nationale selectie wordt bepaald op basis van de individuele resultaten van
de atleten, onder toetsing van de Bestuurslid Topsportzaken. De samenstelling van de nationale
selectie wordt bepaald aan de hand van (topsport) ambitie van de atleet, progressie, trainingsinzet en
prestaties op wedstrijden. Er zullen openbare centrale trainingen worden georganiseerd, waar iedere
worstelaar aan kan deelnemen. Het kan zijn dat de centrale trainer atleten uitnodigt tijdens centrale
trainingen om te sparren. Deze stage plekken kunnen omgezet worden in volwaardig selectielidschap.
Internationale wedstrijden senioren GR / VS
Kwalificatie om door de NOWB te worden uitgezonden naar internationale wedstrijden voor junioren
dient de worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benelux kampioenschap: 1e plaats in zijn gewichtklasse en discipline of
• Grenslandentoernooi: klassering bij de eerste 6 in zijn gewichtklasse en discipline.
Deelname EK kwalificatie toernooien senioren GR/VS
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar de EK kwalificatie toernooien voor senioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd internationaal toernooi: Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse, leeftijdscategorie en
discipline
(Het internationale toernooi wordt persoonlijk benoemd door de bestuurslid Topsportzaken mits
goedgekeurd door het bondsbestuur en kan dus per worstelaar verschillen)
Europees Kampioenschap GR / VS
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Europees Kampioenschap voor senioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd Fila Toernooi: Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse en discipline of,
• Benoemd Fila Toernooi
Top 8 klassering in zijn gewichtsklasse en discipline
Wereld Kampioenschap GR / VS
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Wereldkampioenschap voor senioren dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Europees Kampioenschap: plaats bij de eerste 16 in zijn gewichtsklasse en discipline of
• Benoemd FILA Grand Prix toernooi: plaats bij de eerste 8 in zijn gewichtsklasse en discipline
Olympische Kwalificatietoernooien GR / VS
Om door de NOWB te worden uitgezonden naar een Olympisch kwalificatietoernooi dient de
worstelaar de volgende resultaten te hebben behaald:
• Benoemd FILA Grand Prix toernooi: plaats bij de eerste 8 in zijn gewichtsklasse en discipline
• Europees Kampioenschap in het jaar voorafgaand aan het OKT: plaats bij de eerste 12 in zijn
gewichtsklasse en discipline
of:
• Wereld Kampioenschap in het jaar voorafgaand aan het OKT: plaats bij de eerste 16 in zijn
gewichtsklasse en discipline.
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Clausule “kleine deelnemersvelden”:
In geval het aantal deelnemers per gewichtsklasse minder bedraagt dan 12 atleten worden de
prestatienormen aangescherpt. De norm voor de kwalificatie voor deelname aan de kwalificatie
toernooien en deelname aan het Europees kampioenschap wordt daarbij gesteld op de 1 e helft (naar
beneden afgerond) van het aantal deelnemers in het betreffende gewichtsklasse en leeftijdscategorie.
Deze clausule geldt niet voor kwalificatie voor het Wereld kampioenschap senioren en OKT.

Ik heb kennis genomen van het reglement selectie criteria en meetmomenten worstel selectie en
ga akkoord met de selectiecriteria en voorwaarden zoals in dit document beschreven staan:
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