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Badminton                                                        Badminton   

A PRESTATIE-EISEN VOOR KWALIFICATIE  
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de Europese Spelen Krakau 2023 moet de 
topsporter voldoen aan: 
1) De Internationale Prestatie-Eisen; én  
2) Alle overige eisen en toelatingsvoorwaarden van het EOC en de EF; én 
3) (indien van toepassing) De Nationale Prestatie-Eisen; én 
4) (indien van toepassing) De Interne Selectieprocedure van de Sportbond. 
 

1) Internationale Prestatie-Eisen  
 
De topsporter moet voldoen aan de eisen van het EOC en de EF zoals opgenomen in de meest recente 
versie van het document “ QUALIFICATION SYSTEM – 3RD EUROPEAN GAMES KRAKOW & MALOPOLSKA 
2023 - BADMINTON EUROPE - BADMINTON ”. Dit document is te vinden op:  
https://nocnsf.nl/kwalificatie-eisen-europese-spelen-krakau-2023 
 

2) Nationale Prestatie-Eisen  
 
De Topsporter/het team hoeft niet te voldoen aan Nationale Prestatie-Eisen voor Kwalificatie. Na overleg 
met Badminton Nederland (BBN) heeft NOC*NSF besloten geen Nationale Prestatie-Eisen op te stellen. 
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B OPMERKINGEN 

 
Op dit Kwalificatiedocument is het Reglement voor Deelname aan de Europese Spelen Krakau(hierna 
“Reglement”) van toepassing. Dit Reglement is te vinden op:  
https://nocnsf.nl/kwalificatie-eisen-europese-spelen-krakau-2023   
 
Let op! Dit Kwalificatiedocument beschrijft alleen de Prestatie-Eisen voor Kwalificatie. De topsporter moet 
ook voldoen aan alle overige voorwaarden die opgenomen zijn in het Reglement.  
 
Hieronder zijn een aantal verkorte items uit het Reglement opgenomen.  
 
Interne selectieprocedure: 
Als er meer topsporters voor het uitzenden naar de Europese Spelen in aanmerking komen dan kunnen 
deelnemen / quotumplaatsen beschikbaar zijn, is de door de BBN opgestelde Interne Selectieprocedure 
van toepassing. Op basis van die Interne Selectieprocedure zal de BBN tot een Voordracht komen. 
  
Betrokkenheid topsporters en (bonds)coaches: 
De BBN dient topsporters/de bondsatletencommissie dan wel een representatieve vertegenwoordiging van 
minimaal 2 topsporters alsmede (bonds)coaches te betrekken bij het integrale proces van de 
totstandkoming van de Nationale Prestatie-Eisen en de Interne Selectieprocedure.  
 
De begrippen en afkortingen – geschreven met een hoofdletter – in dit Kwalificatiedocument hebben dezelfde betekenis 
als opgenomen in het Reglement, tenzij expliciet anders aangegeven. In geval van tegenstrijdigheden of 
interpretatieverschillen tussen de tekst in dit Kwalificatiedocument en de tekst in het Reglement prevaleert de tekst van 
het Reglement. 

 


