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1. Inleiding 
Jaarlijks worden meerdere Europese (CEP) en mondiale (FIPJP) kampioenschappen 

georganiseerd. Tijdens deze kampioenschappen vertegenwoordigen spelers in de categorieën 

jeugd, beloften (alleen EK’s), mannen/vrouwen senioren en veteranen Nederland op 

internationaal niveau.  

 

Ondanks de ontstane gewoonte om aan (zo goed als) alle EK’s en WK’s deel te nemen, 

ontbreekt het op een aantal vlakken aan een heldere visie en duidelijk beleid. Zo verschilt 

bijvoorbeeld per internationaal kampioenschap het systeem op basis waarvan wordt bepaald 

welke spelers namens Nederland worden uitgezonden. Ook verschilt het per internationaal 

kampioenschap hoe de voorbereiding er uit ziet. Het gemis aan beleid zorgt er voor dat er met 

betrekking tot uitzendingen te vaak ad hoc beslissingen moeten worden genomen. Tevens 

heeft de huidige manier van werken onvoldoende gezorgd voor structurele prestaties op 

internationaal vlak. 

 

Om op termijn te komen tot structurele prestaties is beleid nodig dat kan worden vertaald naar 

de praktijk. Om dit in te kunnen vullen, zijn tijdens de bondsraadsvergadering in november 

2020  ambities vastgesteld met betrekking tot de Internationale Wedstrijdsport (IWS). Deze 

ambities vormen de kaders voor het IWS beleid en hebben te maken met de prestaties op 

internationaal vlak én de organisatie die hierbij komt kijken. Met andere woorden: welke 

prestaties streven wij na en welke zaken moeten worden geregeld om dit mogelijk te maken? 

De notitie met daarin de verschillende ambities is terug te vinden op https://njbb.nl/stukken-

bondsraad/. 

 

Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen hoe de vastgestelde ambities voor de categorieën  

senioren (mannen en vrouwen), veteranen en jeugd kunnen worden waargemaakt. Zodra in de 

praktijk wordt gewerkt volgens deze hoofdlijnen, is het mogelijk dat ervaringen aanleiding 

geven om de werkwijze aan te passen. Er worden tussenevaluaties gehouden om het mogelijk 

te maken om tussentijds bij te sturen.  

 

Uit de vastgestelde ambities blijkt dat er voor is gekozen om primair in te zetten op de 

senioren. Bij de veteranen wordt ingezet op groei van het aantal spelers binnen Nederland en 

handhaving van de huidige prestaties. Bij de jeugd wordt gewerkt aan een stevige basis die op 

de langere termijn kan leiden tot prestaties op internationaal vlak.  

 

Overkoepelend is vastgesteld dat alle betrokkenen zich inzetten om internationaal voor het 

hoogst haalbare te gaan. Wat het hoogst haalbare is en wat hiervoor dient te worden gebeuren 

binnen de organisatie, verschilt per categorie en staat beschreven in de volgende 

hoofdstukken. 

 

Bij het opstellen van deze notitie is het bondsbestuur ondersteund door een werkgroep die 

bestaat uit Sandra de Gillieron, Rajen Koebeer, Tom van der Voort, Josefien Koogje en Jobbi 

Schefferlie. Het bondsbestuur is deze werkgroep dankbaar voor de bijdrage en zet de 

samenwerking graag voort. 

 

2. Senioren (mannen en vrouwen) 
Elk jaar vinden er voor de senioren meerdere internationale kampioenschappen plaats. Welke 

EK’s en WK’s elk jaar precies wordt georganiseerd, is verschillend. Normaal gesproken (dat wil 

zeggen: los van uitzonderingen zoals veroorzaakt door bijvoorbeeld COVID-19) ziet het 

schema er voor de senioren als volgt uit. 
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Voor zowel de mannen als de vrouwen wordt elk jaar een internationaal kampioenschap 

Tripletten georganiseerd. Het ene jaar is dit het EK, het jaar er op is dat het WK. Daarnaast 

worden voor senioren de EK’s en WK’s TaT/Doubletten/Mix georganiseerd. Deze laatste drie 

EK/WK’s vinden plaats tijdens hetzelfde evenement. 

 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie gekeken naar de EK’s Naast deelname aan EK’s, 

krijgen de senioren de mogelijkheid deel te nemen aan internationale toernooien. Deelname 

aan de EK’s en de internationale toernooien zorgt er voor de senioren ieder jaar op 

internationaal niveau kunnen spelen. Wie namens Nederland gaan deelnemen aan de WK’s, 

wordt bepaald op basis van de (prestaties tijdens de) EK’s. Hierover  meer in paragraaf 2.3. 

 

Dat primair wordt ingezet op de EK’s voor senioren  blijkt bij de vastgestelde ambities met 

name uit de mate waarin wordt geïnvesteerd in de begeleiding in aanloop naar en tijdens de 

verschillende EK’s. De manier waarop wordt bepaald wie namens Nederland wordt 

uitgezonden, is voor alle EK’s voor senioren op hoofdlijnen wel gelijk.  

 

Met betrekking tot de EK’s voor de senioren zijn de volgende ambities vastgesteld: 

 

Hierna wordt ingegaan op zaken die van belang zijn voor spelers in de categorie senioren. Dit 

betreft: 

 

• de manier waarop wordt bepaald welke spelers gaan deelnemen aan de verschillende 

EK’s en internationale toernooien; 

• de voorbereiding op en begeleiding tijdens de EK’s en eventueel WK’s ; 

• de uitzending naar WK’s; 

 

In paragraaf 2.1. staat beschreven hoe wordt bepaald welke spelers namens Nederland gaan 

deelnemen aan de verschillende EK’s en/of internationale toernooien.  

 

2.1. Senioren mannen en vrouwen: van kwalificatiereeks naar selectie  
Momenteel wordt bij het EK/WK Tripletten voor de mannen  elk jaar een kwalificatiecyclus 

gespeeld om te bepalen wie wordt uitgezonden. Deze cyclus bestaat uit een aantal landelijke 

toernooien die worden georganiseerd door verenigingen. Elk jaar kan de samenstelling van het 

team dat wordt uitgezonden, wisselen.  

Even jaren: 

• EK Tripletten vrouwen 

• WK Tripletten mannen 

• EK’s TaT/Doubletten/Mix 

Oneven jaren: 

• EK Tripletten mannen 

• WK Tripletten vrouwen 

• WK’s TaT/Doubletten/Mix 

Ambitie: organisatorisch EK Tripletten mannen & vrouwen senioren 

Alle mannelijke en vrouwelijke spelers worden in de gelegenheid gesteld om zich te kunnen 

kwalificeren voor het EK Tripletten. De spelers die worden uitgezonden worden 

gestimuleerd om langere tijd samen te spelen en worden zo goed mogelijk voorbereid en 

gefaciliteerd. 

Ambitie: Organisatorisch EK’s TaT / Doubletten / Mix  

Alle mannelijke en vrouwelijke spelers worden in de gelegenheid gesteld om zich te kunnen 

kwalificeren voor het evenement waar de EK’s TaT/Doubletten/Mix onderdeel van uit 

maken. Hierbij wordt gezocht naar een systeem dat bepaalt welke combinatie van spelers 

de grootste kans van slagen heeft. Dit systeem dient uiterlijk vanaf de EK’s in 2024 te 

bepalen wie namens Nederland worden uitgezonden. 
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Bij de vrouwen wordt op dit moment gewerkt met een selectie. Deze selectie bestaat uit een 

kleine groep vrouwen die wordt begeleid door een coach. Zij bereiden zich gezamenlijk of in 

wisselende samenstellingen voor op  het EK/WK Tripletten 

 

De combinatie van EK’s TaT/Doubletten/Mix wordt in 2022 voor het eerst georganiseerd. Voor 

dit specifieke event in Den Bosch is een kwalificatiereeks georganiseerd. Omdat dit een ‘jong’ 

evenement betreft is er nog geen beleid voor de langere termijn. 

 

De bondsraad heeft besloten dat er een systeem komt waarmee alle spelers die namens 

Nederland mogen uitkomen de gelegenheid krijgen om zich te kwalificeren voor een 

uitzending. Dit geldt voor zowel de EK’s Tripletten als de combinatie van de EK’s 

TaT/Doubletten/Mix .  

 

Op hoofdlijnen komt het nieuwe systeem er op neer dat prestaties tijdens een kwalificatiereeks 

(bestaande uit verschillende toernooien) bepalen welke spelers in een voorselectie komen. Uit 

deze voorselectie wordt een definitieve selectie gevormd voor EK’s en/of internationale 

toernooien.  

 

Deze kwalificatiereeks wordt jaarlijks georganiseerd zodat de topspelers ieder jaar strijden om 

een plek in een voorselectie. Dit zorgt er onder andere  voor dat de zij elk jaar worden 

gemotiveerd om te presteren.  Het is per jaar verschillend waar de spelers in de selectie aan 

gaan deelnemen. Hoe dit er in de praktijk op hoofdlijnen uit ziet, wordt hierna beschreven in 

paragraaf 2.1.2. In paragraaf 2.1.1. wordt eerst beschreven welke stappen worden genomen 

voordat een definitieve selectie wordt gevormd. 

 

2.1.1. Proces om te komen tot een voorselectie 
Bij de mannen en vrouwen wordt het volgende proces gevolgd om tot een voorselectie te 

komen.  Dit proces draagt bij aan de voorspelbaarheid en zorgt er voor dat spelers vooraf 

weten waar zij aan toe zijn en op welke manier zij in aanmerking komen voor een plek in de 

definitieve selectie. . 

 

1. Alle spelers die volgens de CEP namens Nederland mogen deelnemen aan  EK’s kunnen 

deelnemen aan de kwalificatie; 

2. Spelers verdienen punten op basis van prestaties tijdens een aantal toernooien. Er 

wordt tijdig bekendgemaakt waar en onder welke voorwaarden de punten kunnen 

worden verdiend zodat iedereen zich goed kan voorbereiden; 

3. Op basis van de verdiende punten wordt een individuele ranglijst opgemaakt. Deze 

ranglijst bepaalt welke spelers de voorselectie vormen. 

. 

De toernooien worden gespeeld in de periode van maart tot het einde van het jaar. Voor de 

kwalificatiereeks worden aparte toernooien georganiseerd. Prestaties op NK’s tellen niet hierbij 

niet mee. . De exacte duur hangt af van hoeveel en welke toernooien  worden aangewezen 

voor de kwalificatiereeks. Het streven is om binnen enkele jaren acht tot tien 

kwalificatietoernooien te organiseren.  

 

Er worden verschillende type toernooien aangewezen voor deze kwalificatiereeks. Denk hierbij 

aan TaT-, Doubletten- en Tripletten- toernooien. Op deze manier krijgen de beste spelers van 

dat moment de mogelijkheid om een plek in de voorselectie te verkrijgen en is het mogelijk 

om de beste (combinatie van)spelers uit te zenden. 

 

Aandachtspunten 

Om dit proces goed in te kunnen vullen en vorm te geven, zijn de volgende concrete stappen 

nodig: 
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- Een plan maken met betrekking tot de kwalificatietoernooien die worden georganiseerd. 

Dit betreft toernooien in verschillende speelvormen; 

- Reglement(en) opstellen voor de kwalificatie 

 

2.1.2. Van voorselectie naar deelname aan EK of internationaal toernooi 
Als het proces uit paragraaf 2.1.1. is gevolgd, is er een voorselectie gevormd. Uit deze 

voorselectie worden bij zowel de mannen als de vrouwen spelers geselecteerd die gaan 

deelnemen aan EK’s en/of internationale toernooien. Dit gebeurt als volgt: 

1. Een begeleidingsteam gaat werken met de voorselectie. Gedurende een aantal 

maanden speelt de voorselectie, in wisselende samenstellingen, enkele toernooien; 

2. Uiterlijk 3 á 4 maanden voor het EK in het betreffende jaar bepaalt het 

begeleidingsteam welke spelers worden uitgezonden.. Dit gebeurt op basis van 

prestaties en bevindingen in deze periode. 

De mannen en vrouwen spelen de komende jaren de volgende EK’s en/of internationale 

toernooien: 

 

Jaar Mannen Vrouwen 

2024 EK’s TaT/Doubletten/Mix + 

internationaal toernooi 

EK’s TaT/Doubletten/Mix + 

EK Tripletten 

2025 EK Tripletten Internationaal toernooi 

2026 EK’s TaT/Doubletten/Mix + 

internationaal toernooi 

EK’s TaT/Doubletten/Mix + 

EK Tripletten 

2027 EK Tripletten Internationaal toernooi 

 

Voor zowel de EK’s Tripletten als de combinatie van EK’s TaT/Doubletten/Mix worden vier 

spelers geselecteerd. Bij de EK’s TaT/Doubletten/Mix zijn dit twee mannen en twee vrouwen. 

Per internationaal toernooi worden vier spelers aangewezen om deel te nemen. 

 

Om een beter beeld te krijgen van hoe de planning van kwalificaties, voorselecties en 

deelname aan EK’s en/of internationale toernooien er uit ziet, is een voorbeeldschema 

gemaakt. Deze is te vinden in bijlage 1. 

 

Aandachtspunten: 

- Heldere voorwaarden formuleren op basis waarvan het begeleidingsteam bepaalt welke 

spelers worden uitgezonden. 

 

2.2. Voorbereiding op het EK senioren 
Er zijn verschillen tussen de ambities voor het EK Tripletten en de EK’s TaT/Doubletten/Mix. 

Dit heeft te maken met de voorbereiding die wordt geboden richting de  EK’s.  Bij het EK 

Tripletten worden de spelers zo goed mogelijk voorbereid en gefaciliteerd. Deze specifieke 

voorbereiding wordt niet geboden voor de EK’s TaT/Doubletten/Mix.  
 

2.2.1. Voorbereiding op EK Tripletten 
Er wordt geïnvesteerd om prestaties te behalen op het EK Tripletten. Dit gebeurt onder andere 

door een gedegen voorbereiding mogelijk te maken. Tijdens deze voorbereiding worden de 

spelers begeleid door een aan te stellen begeleidingsteam. Nadat duidelijk is wie aan het EK 

Tripletten gaan deelnemen, , wordt een gezamenlijk voorbereidingsprogramma afgewerkt. Dit 

gebeurt in de laatste 3 á 4 maanden voor het EK. 
 

2.2.1.1.Begeleidingsteam  

Het is belangrijk dat er een begeleidingsteam wordt aangesteld waarvan vooraf duidelijk is wat 

kan worden geboden aan de spelers. Ook dient duidelijk te zijn welke begeleiding niet kan 

worden geboden, dit kan eventueel worden geboden door een externe. Spelers moeten bij het 

begeleidingsteam terecht kunnen, hierbij is veiligheid en vertrouwen van groot belang. 
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Voordat een begeleidingsteam wordt samengesteld, worden er functie- danwel 

competentieprofielen opgesteld. Op deze manier is vooraf helder wat er wordt gezocht en wat 

het begeleidingsteam te bieden heeft. Een begeleidingsteam bestaat in ieder geval uit één of 

meerdere coaches en een teammanager. 
 

2.2.1.2. Voorbereidingsprogramma 

Tijdens het voorbereidingsprogramma worden spelers op verschillende vlakken voorbereid op 

het EK Tripletten. Dit programma zal bestaan uit verschillende onderdelen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld aandacht worden gegeven aan zaken als mentale en fysieke gezondheid, 

antidopingbeleid en het vormen van een team. Daarnaast maken (internationale) toernooien 

onderdeel uit van het voorbereidingsprogramma. 

 

Het belangrijkste is dat de spelers mentaal en sportief worden voorbereid om te presteren 

tijdens het EK Tripletten en de (rand)zaken die hierbij een rol kunnen spelen. 
   

Aandachtspunten: 

Om te komen tot een passend voorbereidingsprogramma en een juiste samenstelling van het 

begeleidingsteam, dienen de volgende acties worden opgepakt: 

 

- Bepalen waar een voorbereidingsprogramma aan dient te voldoen; 

- Opstellen van een voorbereidingsprogramma met sportspecifieke én sportgenerieke 

facetten; 

- Opstellen functie- danwel competentieprofielen voor leden van het begeleidingsteam. 

Hierbij wordt ook bepaald voor hoe lang iemand wordt aangesteld voor het 

begeleidingsteam; 

- Voorbereiden evaluatie van het begeleidingsteam; 
 

2.2.2. Voorbereiding op de EK’s TaT/Doubletten/Mix 
Enkele maanden voor de EK’s TaT/Doubletten/Mix wordt bekendgemaakt welke vier spelers  

worden uitgezonden. Omdat deze combinatie van EK’s voor het eerst in 2022 wordt 

georganiseerd, is nog niet aan te geven in welke periode van het jaar dit EK doorgaans 

plaatsvindt. 

 

Er wordt geen specifieke voorbereiding aangeboden richting deze EK’s. Wel worden spelers 

gestimuleerd om samen (internationale) toernooien te spelen in aanloop naar de EK’s én wordt 

tijdens de EK’s een begeleidingsteam beschikbaar gesteld.  

 

Enkele onderdelen van het voorbereidingsprogramma voor het EK Tripletten kunnen ook 

worden gebruikt in de voorbereiding op de EK’s TaT/Doubletten/Mix. 

 

Aandachtspunten: 

- Vaststellen welke onderdelen van de voorbereiding op het EK Tripletten kunnen worden 

gebruikt in voorbereiding op de EK’s TaT/Doubletten/Mix. 

 

2.3. Deelname aan WK’s  
Hiervoor is  gesproken over de kwalificatie voor de (voor)selectie en de voorbereiding op de 

EK’s Tripletten en de EK’s TaT/Doubletten/Mix. Het is geen vanzelfsprekendheid dat wordt 

deelgenomen aan de WK’s. De bondsraad heeft aangegeven voorstander te zijn van een 

systeem waarbij prestaties op een EK bepalen of Nederland zal deelnemen aan het 

eerstvolgende WK.  
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De bondsraad heeft eind 2020 de ambities met betrekking tot prestaties op het EK Tripletten 

en de EK’s TaT/Doubletten/Mix vastgesteld. Voor het EK Tripletten is daarbij uitgegaan van de 

volgende tussenambities in de jaren tot 2032. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voor het WK Tripletten geldt dat Nederland in ieder geval zal deelnemen als bij het 

voorafgaande EK Tripletten de tussenambitie wordt behaald. Indien de tussenambitie op een 

EK niet wordt gehaald, kan op basis van een afweging van het begeleidingsteam alsnog 

worden besloten om aan het eerstvolgende WK deel te nemen. Een minimale eis hierbij is dat 

Nederland bij de beste zestien op het EK is geëindigd. 

 

Voor de EK’s TaT/Doubletten/Mix zijn nog geen tussenambities opgesteld. Deze EK’s worden 

los van elkaar gezien en kennen eigen ambities met betrekking tot de prestaties. Er zal worden 

bepaald aan welke prestatienorm moet worden voldoen voordat Nederland aan de 

eerstvolgende WK’s TaT/Doubletten/Mix gaat deelnemen. 

 

Voor zowel Tripletten als TaT/Doubletten/Mix geldt dat als Nederland gaat deelnemen aan een 

WK, de spelers zullen deelnemen die tijdens de EK’s hebben gepresteerd. Uiteraard bijzondere 

omstandigheden die dit onmogelijk maken buiten beschouwing gelaten. 

 

Aandachtspunten: 

- Bepalen hoe wordt bepaald of Nederland gaat deelnemen aan de WK’s 

TaT/Doubletten/Mix; 

- Bepalen hoe besluitvorming met betrekking tot deelname aan WK er uit gaat zien als 

tussenambitie niet wordt gehaald; 

- Bepalen in welke mate de spelers worden begeleid als Nederland gaat deelnemen aan 

een WK. 
 

3. Jeugd 
Met betrekking tot de jeugd is een viertal ambities vastgesteld, waarvan één ziet op prestaties. 

De andere drie ambities hebben te maken met de organisatie in Nederland en zien vooral op 

het vergroten van het aantal jeugdleden én het aantal verenigingen dat zich actief bezighoudt 

met jeugdspelers. De ambitie met betrekking tot prestaties luidt: 

 

Om deze ambitie haalbaar te maken, is er een stevige basis nodig. Dit betekent dat er wordt 

ingezet op een infrastructuur waarbij de jeugd op een duurzame manier een plek krijgt binnen 

(de verenigingen van) de NJBB. Daarnaast dient bijvoorbeeld het sportaanbod passend, 

stimulerend en motiverend te zijn waardoor de petanquesport steeds meer jeugdige spelers 

trekt en behoudt.  

 

Mannen (tussen)ambities 

2023 Laatste 16 

2025 Laatste 8 

2027 Laatste 8 

2029 Laatste 4 

2031 Laatste 4 

Vrouwen (tussen)ambities 

2024 Laatste 8 

2026 Laatste 8 

2028 Laatste 4 

2030 Laatste 4 

2032 Laatste 4 

Ambitie: prestaties EK jeugd  

Nederland is vanaf 2028 in staat om met een representatief team af te vaardigen naar het 

EK Jeugd met als doel om daarna tot de beste 8 landen op het EK te behoren. 
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Dit is nodig om op termijn tot prestaties op internationaal vlak te komen. De twee ambities op 

dit vlak luiden: 

 

Deze twee ambities hebben te maken met de breedtesport en maken geen onderdeel uit van 

de IWS binnen de NJBB. Om deze ambities waar te kunnen maken, zal worden geïnvesteerd in 

de ontwikkeling van jeugdbeleid.  

Er is één ambitie vastgesteld die ziet op IWS voor de jeugd. Deze ambitie luidt: 

 

 

Het is van belang om, naast het bouwen van de stevige basis bij de jeugd, exceptionele 

talenten te herkennen zodat hen een passende begeleiding kan worden geboden. Deze 

begeleiding is er onder andere op gericht talentvolle jeugdspelers op hun eigen niveau te 

kunnen laten spelen. Dit leidt mogelijk tot deelname aan internationale toernooien en op 

termijn tot deelname aan EK’s. Deelname aan de EK’s wordt gezien als einddoel en niet als 

middel om jeugdige leden te binnen aan de petanquesport. 

 

Aandachtspunten: 

Om dit aanbod voor de jeugd vorm te geven, moet er aandacht worden gegeven aan: 

- De ontwikkeling van talentherkenning. Waar dienen spelers aan te voldoen en wanneer 

vallen zij onder de noemer ‘talent’? 

- De ontwikkeling van een begeleidingsprogramma voor de talentvolle jeugdspelers; 

- De aanwijzing en begeleiding van personen die zich binnen de verenigingen en 

landelijke organisatie actief gaan inzetten met jeugdspelers (dit geldt ook voor 

breedtesport en komt terug in het jeugdplan); 

 

4. Veteranen 
Meer dan 90% van de verengingsleden is 55 jaar of ouder. In de praktijk valt het op dat er een 

selecte groep spelers in deze categorie deelneemt aan landelijke toernooien en NK’s. 

Momenteel bepaalt het resultaat op één NK wie er namens Nederland wordt uitgezonden naar 

het EK Veteranen. Om er voor te zorgen dat er meer spelers van 55 jaar of ouder petanque als 

wedstrijdsport gaan beoefenen én dat de kans op structureel succes bij het EK Veteranen 

wordt vergroot, is de volgende ambitie vastgesteld: 

Ambitie: organisatie EK jeugd  

Richting 2028 wordt ingezet op opvang van talenten uit de regio in een landelijk netwerk 

(gevormd door verenigingen en landelijke organisatie). Daarbij is het van belang om 

exceptionele talenten te herkennen en op te vangen zodat deze talenten middels een apart 

programma begeleid kunnen worden. 

 

Ambitie: organisatie EK jeugd  

In 2028 houden minimaal 32 verenigingen zich actief bezig met het sportaanbod voor de 

jeugd. 

 

Ambitie: prestaties EK jeugd  

In 2028 is minimaal 2% van de leden jonger dan 18. 
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Deze ambitie is tweeledig en richt zich op de verbreding van de top onder de veteranen én de 

ontwikkeling van een kwalificatiesysteem voor het EK Veteranen. 

 

4.1. Verbreding top onder de veteranen 
Onderdeel van het promotieplan dat in 2021 wordt uitgevoerd, is de promotie van interne 

sportaanbod. Dit project is er op gericht om het bestaande sportaanbod, dat bestaat uit NK’s, 

verschillende (districts)competities en toernooien, meer onder de aandacht te brengen onder 

de verenigingsleden. Het doel hiervan is dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van het 

bestaande sportaanbod.  

Aansluitend op dit bestaande project kan er specifieke aandacht komen voor het sportaanbod 

voor de spelers van 55 jaar of ouder. De spelers worden gemotiveerd om deel te nemen aan, 

bijvoorbeeld, het NK Veteranen. Mogelijk wordt er aanvullend nieuw sportaanbod gecreëerd 

voor deze doelgroep. 

Aandachtspunten: 

- Bepalen op welke manier spelers meer worden gemotiveerd om deel te nemen aan 

sportaanbod, bijvoorbeeld het NK Veteranen; 

- Bepalen of het wenselijk is om nieuw sportaanbod te creëren voor spelers van 55 jaar 

en ouder. Als dit zo is, bepalen welke vormen interessant zijn; 
 

4.2. Kwalificatiesysteem voor het EK Veteranen 
Zoals gezegd wordt nu op basis van de prestaties tijdens één NK bepaald deelneemt aan het 

EK Veteranen. Hierdoor hangt de uitzending namens Nederland af van één moment in het jaar. 

Er wordt een uitgebreidere kwalificatiecyclus om er voor te zorgen dat de spelers op meerdere 

momenten prestaties moeten leveren om te kunnen worden uitgezonden. De overtuiging is dat 

hierdoor, in combinatie met de bredere top, de kans op succes tijdens het EK Veteranen wordt 

vergroot.  

 

Het EK Veteranen wordt in de oneven jaren georganiseerd, dit is in dezelfde jaren als het EK 

Tripletten voor Vrouwen. Het is van belang dat deelname een de kwalificatiecyclus voor het EK 

Veteranen te combineren is met die voor de EK’s voor senioren. 

 

De kwalificatiecyclus bestaat uit twee onderdelen: 

- Er worden punten verdiend op basis van de prestaties tijdens de NK’s Veteranen in 

twee opeenvolgende jaren; 

- Er worden punten verdiend op basis van deelname aan de overige NK’s in het jaar 

voorafgaande aan het EK Veteranen. 

 

Bij wijze van voorbeeld ziet de aanloop naar de komende EK’s Veteranen in 2025 en 2027 er 

als volgt uit: 

 

EK 2025 

- Prestaties op de NK’s Veteranen in 2023 en 2024 leveren punten op; 

- Deelname aan NK’s in 2024 leveren punten op; 

Ambitie – Organisatorisch veteranen 

De komende 4 tot 8 jaren wordt ingezet op de verbreding van top onder de veteranen. 

Tevens wordt een kwalificatiestructuur neergezet waarbij uitzending niet afhangt van het 

resultaat op één NK. Dit kwalificatiesysteem dient uiterlijk vanaf het EK Veteranen 2025 te 

bepalen wie namens Nederland worden uitgezonden. 
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- Eind 2024 is bekend welk(e) team/spelers gaat/gaan deelnemen aan het EK Veteranen 

in 2025. 
 

EK 2027 

- Prestaties op de NK’s Veteranen in 2025 en 2026 leveren punten op; 

- Deelname aan NK’s in 2026 leveren punten op; 

- Eind 2026 is bekend welk(e) team/spelers gaat/gaan deelnemen aan het EK Veteranen 

in 2027. 

 

Aandachtspunten: 

- Verder uitwerken kwalificatiecyclus voor EK Veteranen. Daarbij moet onder andere 

worden bepaald of wordt gewerkt met dezelfde opzet als bij de senioren (individuele 

ranglijst bijvoorbeeld)?; 

- Is het wenselijk dat in een jaar waarin een EK Veteranen plaatsvindt, punten kunnen 

worden verdiend voor het volgende EK Veteranen? 
 

5. Aandachtspunten bij uitvoering van het vastgestelde beleid 
Alles wat hiervoor is beschreven, heeft specifiek te maken met de genoemde categorieën.  

Bij de uitvoering van het vastgestelde beleid wordt verder aandacht gegeven aan 

onderstaande zaken. De voortgang van de uitwerking wordt met enige regelmaat gedeeld met 

de bondsraad. 

 

- De financiën die betrekking hebben met IWS worden geborgd binnen de organisatie. Zo 

wordt er gezorgd dat duurzaam een bepaald budget beschikbaar wordt gesteld; 

- Er worden afspraken gemaakt over de organisatie binnen de landelijke organisatie. 

Onderdeel hiervan is dat wordt bepaald wie de bevoegdheid heeft om bepaalde 

beslissingen te maken en aan wie verantwoording wordt afgelegd.  

- Verenigingen kunnen een belangrijke, enthousiasmerende rol vervullen binnen de IWS. 

Er wordt bepaald welke rol het beste past bij de (positie van) verenigingen; 

- Met alle betrokkenen (spelers, begeleiders, verenigingen en landelijke organisatie) 

worden afspraken gemaakt, dit gaat onder andere over de vraag wat men van elkaar 

mag verwachten. Alleen als deze afspraken helder zijn en worden vastgelegd, kunnen 

alle betrokkenen er voor zorgen dat de ambities worden waargemaakt; 

- Goed kader is onmisbaar om prestaties te kunnen leveren. Goed opgeleid kader is in 

staat om spelersgroepen de begeleiding te bieden die nodig is én werkt op een 

professionele manier samen met andere begeleiders. Er wordt ingezet op het opleiden 

van nieuw kader en het (verder) opleiden van huidig kader. Hierbij wordt ingezet op 

scholingen die passen bij de behoefte van het kader; 
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BIJLAGE 1: VOORBEELDSCHEMA KWALIFICATIE MANNEN 2023-2025 
 
 

  

Kwalificatiecyclus Mannen 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Def. Selectie 

bekend

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Def. Selectie 

bekend

Voorbereiding voorselectie

Voorbereiding voorselectie

EK TaT/Doubletten/Mix + Internat. Toernooi

2025

Start kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix) voor 2026, minimaal 6 toernooien Voorselectie voor 2026

EK Tripletten Mannen 

Start kwalificatiecyclus (EK Tripletten) voor 2025, minimaal 6 toernooien Voorselectie voor 2025

2023

Start kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix) voor 2024, minimaal 6 toernooien Voorselectie voor 2024

2024
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BIJLAGE 2: VOORBEELDSCHEMA KWALIFICATIE VROUWEN 2023-2025 
 

 

Kwalificatiecyclus Vrouwen 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Def. 

Selectie 

bekend

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Def. 

Selectie 

bekend

Voorbereiding voorselectie EK TaT/Doubletten/Mix + EK Tripletten

2025

Start kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix + EK Tripletten) voor 2026, minimaal 6 toernooien Voorselectie voor 2026

Voorbereiding voorselectie Internationaal toernooi 

2023

Start kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix + EK Tripletten) voor 2024, minimaal 6 toernooien Voorselectie voor 2024

2024

Start kwalificatiecyclus (Internat. toernooi) voor 2025, minimaal 6 toernooien Voorselectie voor 2025


