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CRITERIA VAN DE BELGIAN ARCHERY 
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020 

HERZIENE VERSIE 

 
Als gevolg van het uitstel van de OS Tokio 2020 naar 2021, moesten het IOC zijn "Qualification Principles" 
(kwalificatieprincipes) en de IF's hun respectieve Internationale Kwalificatiereglementen wijzigen. Deze 
wijzigingen impliceren dat bepaalde wijzigingen ook moeten worden aangebracht door het BOIC in dit 
Reglement en door de Belgische Nationale Federaties in hun Bijzondere Criteria en Interne Criteria. 
Bijgevolg annuleert en vervangt huidige versie van de Bijzondere Criteria en/of Interne Criteria van de 
Belgian Archery de voorgaande versie van genoemde Bijzondere Criteria en/of Interne Criteria. 
 
 

0. ALGEMEEN 
 
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS Tokio 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via 
www.teambelgium.be uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten die het 
statuut van Geselecteerde Atleet hebben verkregen, geselecteerd worden voor de OS 2020. Om als 
Geselecteerde Atleet te worden beschouwd, moet elke atleet voldoen aan volgende opeenvolgende 
fases: 
 

1) Vooreerst, het statuut van Selecteerbare Atleet (artikel 2.1.1 van het Reglement) verkrijgen, 
d.w.z. voldoen aan:  
▪ De Internationale Criteria opgesteld door de IF; en  
▪ Indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria, d.w.z. de meer strikte selectiecriteria dan de 

Internationale Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen (en 
die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); en  

 
2) Vervolgens, het statuut van Genomineerde Atleet (artikel 2.1.2 van het Reglement) verkrijgen, 

d.w.z.: 
 
▪ Voor de Individuele Atleten en de Atleten die lid zijn van een Team: 

 
➢ indien, binnen een bepaalde sportdiscipline die betrekking heeft op Individuele 

Atleten en/of atleten die lid zijn van een Team, het aantal Selecteerbare Atleten lager 
is dan of gelijk is aan het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden 
geselecteerd op grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België voor 
deze discipline (zoals bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement), zal elke 
van de Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; 
 

➢ indien, binnen een bepaalde sportdiscipline die betrekking heeft op Individuele 
Atleten en/of atleten die lid zijn van een Team, het aantal Selecteerbare Atleten 
hoger is dan het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden geselecteerd op 
grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België voor deze discipline 
(zoals bepaalde door het Internationaal Kwalificatiereglement): het voldoen aan de 
Interne Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federatie bevoegd voor de 
desbetreffende discipline; 
 

▪ Voor de atleten die lid zijn van een Ploeg: het opgenomen worden op de definitieve 
selectielijst opgesteld door de bevoegde Nationale Federatie op voorstel van haar 
verantwoordelijke nationale coach, welke door deze Belgische Nationale Federatie wordt 
verstuurd naar het BOIC ter goedkeuring; en 
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3) Ten slotte, het statuut van Geselecteerde Atleet (artikel 3.3 van het Reglement) verkrijgen, d.w.z. 

de validatie van de selectie voor de OS Tokio 2020 door de Raad van Bestuur van het BOIC.  
 
De atleten die niet elk van deze fases hebben vervuld, zullen niet worden geselecteerd voor en zullen niet 
kunnen deelnemen aan de OS Tokio 2020. 
 
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor 
handboogschieten voor de OS Tokio 2020. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement 
maken integraal deel uit van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van 
het Reglement voorrang hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van deze 
Selectiecriteria gepubliceerd op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze 
Selectiecriteria elders gepubliceerd dan op de website van het BOIC (bvb. op de website van een Belgische 
Nationale Federatie) zal worden beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast. 
 

1. SELECTEERBARE ATLETEN 
 
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten voldoen aan volgende criteria:  
 
1.1. Internationale Criteria: de atleten moeten voldoen aan de Internationale Criteria, d.w.z. aan de 

mogelijke toelatingscriteria en/of de mogelijke minimumprestatiecriteria die vereist zijn voor een 
evenement van de OS Tokio 2020 en die zijn opgenomen in het Internationaal Kwalificatiereglement 
opgesteld door World Archery (beschikbaar via: www.teambelgium.be). 

 
1.2. Bijzondere Criteria: de Belgian Archery heeft beslist om: 

 

o Geen Bijzondere Criteria op te stellen: bijgevolg dienen atleten enkel te voldoen aan de 
Internationale Criteria beoogd in artikel 1.1 om te kunnen worden beschouwd als Selecteerbare 
Atleten. 
 
Bijgevolg dienen atleten niet enkel te voldoen aan de Internationale Criteria beoogd in artikel 
1.1 maar ook aan de Bijzondere Criteria beoogd in artikel 1.2 om te kunnen worden beschouwd 
als Selecteerbare Atleten. 

 
2. GENOMINEERDE ATLETEN 

 
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor iedere sportdiscipline op de OS Tokio 2020 is 
strikt gelimiteerd. Het is dus mogelijk dat, in bepaalde disciplines, het maximale aantal Belgische atleten 
dat kan worden geselecteerd op grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België voor deze 
discipline (zoals bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement) lager is dan het aantal atleten dat 
heeft voldaan aan de selectiecriteria beoogd in artikel 1 (zijnde het aantal Selecteerbare Atleten). 
Bijgevolg zullen deze plaatsen toegekend aan België enkel worden toegewezen aan de Selecteerbare 
Atleten die eveneens het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen als volgt:  
 

▪ Voor de Atleten die lid zijn van een Ploeg: opgenomen zijn op de definitieve selectielijst 
opgesteld door de bevoegde Belgische Nationale Federatie op voorstel van haar 
verantwoordelijke nationale coach en die door deze Nationale Federatie aan het BOIC 
wordt overgemaakt ter goedkeuring; 
 

▪ Voor de Individuele Atleten en de Atleten die lid zijn van een Team: 
 

http://www.teambelgium.be/
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➢ Indien in het handboogschieten, het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of 
gelijk is aan het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden geselecteerd 
op grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België in een 
discipline (zoals bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement), zal elk 
van deze Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; 
 

➢ Indien in het handboogschieten, het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan 
het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden geselecteerd op grond van 
het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België in een discipline (zoals 
bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement), zullen op voorstel van 
Belgian Archery enkel die Selecteerbare Atleten die behalve aan de Internationale 
Criteria -en indien toepasselijk aan de Bijzondere Criteria-,  ook aan de Interne 
Criteria voldoen worden beschouwd als Genomineerde Atleten. 

 

Interne Criteria 

 
De procedure varieert afhankelijke van het type quota plaats dat behaald werd : 
 

1. Team Qualification 

• Indien België een quota plaats behaald op de Wereldkampioenschappen 2019 in 
s’Hertogenbosch (NED)(9-16 juni 2019) gelden volgende regels: 
- De Bondscoach zal op basis van de resultaten in 2020, na het Europese 

Kampioenschap van 2020, de boogschieters aanduiden die deel uit maken van 
het team, 

                      Maar: 
- De boogschieter(s) die een individuele Top 8 plaats behaald heeft/hebben op 

het Europees Kampioenschap 2020 of op de World Cup 2020 die vooraf gaat 
aan het EK, zal/zullen per definitie deel uit maken van het team en 
genomineerd zijn/worden. 

• Indien België een quota plaats behaalt op het Final Team Qualification Tournament 
2021 (Paris -FRA)(18-21 juni 2021) gelden de volgende regels: 
- De boogschieters die de quota plaats behaald hebben zullen genomineerd 

worden en vormen het Genomineerde Team. 
 

2. Individual Qualification 

• Indien België geen quota plaats behaalt voor een Team op de 
Wereldkampioenschappen 2019, maar een boogschieter behaalt een 
individuele quota plaats op: 

- De Wereldkampioenschappen 2019 in s’Hertogenbosch (NED); of 
- De European Games 2019 in Minsk (BLR); of 
- Het Continental Qualification Tournament 2021 (Antalya – TUR)(April-Mei 

2021); 
dan zullen achtereenvolgens onderstaande criteria toegepast worden bij het 
aanduiden van de boogschieter die genomineerd wordt: 

A. Indien er één boogschieter een individuele Top 8 plaats behaalt  op de 
Europese Kampioenschappen 2021 of op de World Cup 2021 die aan het 
EK voorafgaat, zal deze boogschutter genomineerd worden; 

B. Indien geen enkele of meerdere boogschutters een individuele Top 8 
plaats behalen op de Europese Kampioenschappen 2021 of op de World 
Cup 2021 die aan het EK vooraf gaat, dan zal het onderscheid tussen de 
boogschutters gemaakt worden op basis van de “Belgian Olympic 
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Archery Ranking” (zie onderaan). De boogschutter met de meeste 
punten zal genomineerd worden. 

C. In geval van gelijke stand in punt B, zal de boogschutter met het hoogste 
klassement op de Europese Kampioenschappen 2021 genomineerd 
worden. 

• Indien België geen quota plaats behaalt voor een Team op het Final Team 
Qualification Tournament 2021, maar een boogschutter behaalt een quota 
plaats op het Final World Individual Qualification Tournament 2021 (Paris – 
FRA)(18-21 juni 2021), dan zal de boogschutter die de quota plaats behaald heeft 
genomineerd worden.  

 
3. Mixed Team Qualification 

• Indien België een quotaplaats behaalt op de European Games 2019 in Minsk 
(BLR)(21-30 juni 2019), zal prioriteit gegeven worden via onderstaande regels in 
volgorde van belangrijkheid: 
- Aan de atleten die genomineerd werden via het systeem van Individuele 

Selectie of Team Selectie 
- In dit laatste geval zal de Bondscoach, op basis van de resultaten in 2020 en 

na de laatste selectieproef, de boogschutters nomineren die deel zullen 
uitmaken van het Mixed Team 

- Indien België geen quota plaats heeft behaald per Team of Individueel, dan 
zullen de boogschutters die de quota plaats Mixed Team behaald hebben 
genomineerd worden. 

• Indien België een quota plaats behaalt gedurende de Olympische Spelen 2020 
in Tokio (JPN), dan zal de Bondscoach, na overleg met de Chef de Mission, op 
basis van de uitslagen 2021, de boogschutters aanduiden die deel zullen 
uitmaken van het Mixed Team. 

 
4. Belgian Olympic Archery Ranking 

 
Deze ranking heeft als doel om op objectieve wijze de boogschutter te 
selecteren die de beste prestatie kan leveren op de Olympische Spelen van 
Tokio 2020. De ranking is gebaseerd op de resultaten gerealiseerd door 
Belgische boogschutters op: 
- Het Europese Kampioenschap 2021 

En 

- De World Cup 2021 die voorafgaat aan het EK 2021 
 

*Voor elke competitie resulteert het eindklassement van de boogschutter in 
volgende punten: 
1ste = 9 punten, 2de = 8 punten, 3de = 7 punten, 4de = 6 punten, 1/4de finale = 5 
punten, 1/8ste finale = 4 punten, 1/16de finale = 3 punten, 1/32ste finale = 2 punten, 
1/64ste finale = 1 punt 
 
*Voor elke competitie, resulteert de onderlinge ranking tussen de Belgische 
boogschutters in volgende punten: 1ste Belg = 3 punten, 2de Belg = 2 punten, 3de 
Belg = 1 punt 

 
Het totale puntenaantal per Belgische boogschutter op de Belgian Olympic 
Archery Ranking wordt bepaald door de optelsom van de punten bekomen via 
het klassement per competitie en de punten bekomen via de onderlinge 
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verhouding ten opzichte van andere Belgische boogschutters op de twee 
vermelde competities. 
De boogschutter met het hoogste puntenaantal heeft de beste ranking. 

  

 

De Selecteerbare Atleten die niet voldoen aan de Interne Criteria zullen niet worden genomineerd 
en, a fortiori, niet worden geselecteerd, zelfs indien zij hebben voldaan aan de selectiecriteria beoogd 
in artikel 1. 

 

3. GESELECTEERDE ATLETEN 
 
De Belgian Archery maakt haar gemotiveerd selectievoorstel, zijnde de lijst van de atleten die het statuut 
van Genomineerde Atleet in het handboogschieten hebben verkregen, uiterlijk de dag volgend op de 
laatste dag van de selectieperiode beoogd in artikel 2.2.6 van het Reglement per e-mail (op de adressen 
info@olympic.be, p.preat@olympic.be en b.maesen@olympic.be) over aan de Selectiecommissie van het 
BOIC. 
 
De procedure volgens dewelke het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert waarvan de inschrijving als 
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het organiserend 
comité van de OS Tokio 2020, verloopt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement. 

mailto:info@olympic.be
mailto:p.preat@olympic.be
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