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Selectiecriteria Skateboarden Programma 2022-2024 
Skateboard Federatie Nederland (SFN) v.17-06-2022 
 

Dit document beschrijft de criteria die gelden om als sporter geselecteerd te worden voor de 

nationale selectie of één van de regionale talentenprogramma’s. Tevens worden de richtlijnen met 

betrekking tot de in- en uitstroom van het selectieproces beschreven. Het Topsportprogramma van 

de nationale selectie richt zich met name op de eerstvolgende Olympische Spelen van Parijs 2024 en 

de talentenprogramma’s zijn met name gericht op het opleiden van talenten richting de Olympische 

Spelen van LA 2028. 

 

Nationale selectie skateboarden street 

Twee te onderscheiden teams : 

I. Selectie Parijs 2024    

- S (status NOC*NSF) 

-  S-1 (Status SFN)  

II. Talentenprogramma’s Parijs 2024 en LA 2028    

- S-1 (Status SFN en RTC’s)  

- Talentenpool RTC’s 

 

 

I Selectie Parijs 2024 

 

De voor dit team geselecteerde sporters hebben voldaan of zijn kansrijk om te gaan voldoen, aan de 

internationale kwalificatie-eisen en aan de eisen van NOC*NSF m.b.t. de Olympische spelen in Parijs.  

 

De selectiecriteria nationale selectie Parijs 2024 bestaan uit de volgende 3 pijlers:  

● Prestatieniveau:  
o Finalist NK’s (top 8) 2021-2024; en/of 
o TOP 100 OWSR 2019-2024 

 

● Potentie:  

● Sporters die, naar oordeel van de technische staf van de SFN, voldoen aan de verwachting 

van het kunnen behalen van een top 8 positie tijdens de Olympische Spelen van 2024. 

  

● Commitment:  

● Ondertekent de overeenkomst topsporter van SFN en verbindt zich zodoende aan de hierin 

gestelde voorwaarden en bepalingen. Bij minderjarig tekent ouder/ verzorger. 

● Gezamenlijk met de technische staf van de SFN individuele trainings- en wedstrijddoelen 

vaststellen en hier gericht naar trainen. 
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 Uitstroom richtlijnen nationale selectie: 

● Niet behalen van de vastgestelde individuele trainings- en wedstrijd doelen; 

● Onvoldoende commitment, Dit zal eerst in een gesprek besproken worden, hierin zal een 

duidelijke periode worden afgesproken waarbinnen dit verbeterd moet worden. Is er na deze 

periode geen verbetering zal er in een tweede gesprek worden aangegeven dat er een 

uitstroom zal plaatsvinden. De bondscoach heeft, in overleg met het bestuur en de 

Technische directeur, altijd de doorslaggevende stem. 

●  Herhaaldelijk overschrijden van bepalingen en voorwaarden overeenkomst topsporter. In de 

praktijk houdt dit in dat er twee keer een waarschuwing zal plaats vinden die in een gesprek 

toegelicht zal worden, als er geen verbetering zichtbaar is zal in het tweede gesprek worden 

aangegeven dat er een uitstroom zal plaatsvinden. 

 

 

Deze selectiecriteria worden per half jaar geëvalueerd en zijn aan verandering onderhevig en worden 

opgenomen in het persoonlijke ontwikkelingsplan van de sporter. 

 

II Talentenprogramma’s  Parijs 2024 & LA 2028. 

De SFN voert momenteel drie verschillende talentenprogramma’s uit; 

 

a. Instroom Parijs (2024); S-1 (Status SFN) Programma 

b. Talentenprogramma LA 2028 : S-1 (Status SFN en RTC’s)  

c. De Talentenpool RTC’s:  

 

Het instroomteam Parijs 2024 is bedoeld voor sporters vanaf 14 jaar die, naar oordeel van de 

technische staf van de SFN, kansrijk zijn om later door te kunnen stromen naar het 

topsportprogramma NTS Street en/of een belangrijke sporttechnische bijdrage leveren aan de 

lerende omgeving in dit programma. De talentenpool LA2028 is bedoeld voor sporters tussen de 8 en 

14 jaar.  Tijdens centrale trainingen van deze trainingsgroep ligt de nadruk op leren trainen (zie 

meerjaren opleidingsplan SFN) en begeleiding richting diverse events.  

 

a.  Selectiecriteria Instroom Parijs (2024)  

● Prestatieniveau:  
o Deelname NK + top 8 2021-2024 
o Behalen TOP 100 OWSR-events 2022-2024  

 

● Potentie: 

● Voldoet aan de verwachting, naar oordeel van de technische staf van de SFN, om later 

geselecteerd te worden voor de nationale selectie Parijs 2024 en/of een belangrijke 

sporttechnische bijdrage te leveren aan de lerende omgeving van dit programma. 
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● Commitment:  

● Ondertekent de overeenkomst Talent van SFN en verbindt zich zodoende aan de hierin 

gestelde voorwaarden en bepalingen. Bij minderjarige tekent ouder/ verzorger 

● Gezamenlijk met de technische staf van de SFN individuele trainings- en wedstrijddoelen 

vaststellen en hier gericht naar trainen. 

 

 

Uitstroom richtlijnen nationale selectie: 

● Niet behalen van de vastgestelde individuele trainings- en wedstrijd doelen; 

● Onvoldoende commitment; Dit zal eerst in een gesprek besproken worden, hierin zal een 

duidelijke periode worden afgesproken waarbinnen dit verbeterd moet worden. Is er na deze 

periode geen verbetering zal er in een tweede gesprek worden aangegeven dat er een 

uitstroom zal plaatsvinden. De bondscoach heeft, in overleg met het bestuur en de 

Technische directeur, altijd de doorslaggevende stem. 

● Herhaaldelijk overschrijden van bepalingen en voorwaarden overeenkomst topsporter. In de 

praktijk houdt dit in dat er twee keer een waarschuwing zal plaats vinden die in een gesprek 

toegelicht zal worden, als er geen verbetering zichtbaar is zal in het tweede gesprek worden 

aangegeven dat er een uitstroom zal plaatsvinden. 

 

 

Deze selectiecriteria worden per half jaar geëvalueerd en zijn aan verandering onderhevig en worden 

opgenomen in het persoonlijke ontwikkelingsplan van de sporter. 

 

 

b. Selectiecriteria Talentenprogramma LA 2028 

● Prestatieniveau:  
o Deelname NK + top 16 2021-2024 

 

● Potentie: 

● Voldoet aan de verwachting, naar oordeel van de technische staf van de SFN, om later 

geselecteerd te worden voor de nationale selectie LA 2028  en/of een belangrijke 

sporttechnische bijdrage te leveren aan de lerende omgeving van dit programma. 

 

● *Commitment:  

● Bereidt om de overeenkomst Talent van SFN te ondertekenen en zich zodoende te verbinden 

aan de hierin gestelde voorwaarden en bepalingen.  

● Gezamenlijk met de technische staf van de SFN individuele trainings- en wedstrijddoelen 

vaststellen en hier gericht naar trainen. 
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Uitstroom richtlijnen nationale selectie: 

• Niet behalen van de vastgestelde individuele trainings- en wedstrijd doelen; 

● Onvoldoende commitment; In de praktijk houdt dit in dat er twee keer een waarschuwing zal 

plaats vinden die in een gesprek toegelicht zal worden, als er geen verbetering zichtbaar is 

zal in het tweede gesprek worden aangegeven dat er een uitstroom zal plaatsvinden. 

● Herhaaldelijk overschrijden van bepalingen en voorwaarden overeenkomst topsporter. In de 

praktijk houdt dit in dat er twee keer een waarschuwing zal plaats vinden die in een gesprek 

toegelicht zal worden, als er geen verbetering zichtbaar is zal in het tweede gesprek worden 

aangegeven dat er een uitstroom zal plaatsvinden. 

 

 

Deze selectiecriteria worden per half jaar geëvalueerd en zijn aan verandering onderhevig en worden 

opgenomen in het persoonlijke ontwikkelingsplan van de sporter. 

 

Selectieproces Talentenpool RTC’s:  

De coach/trainer van de diverse RTC’s doet een voordracht aan technische staf van de SFN en in 

afstemming met de bondscoach van de SFN wordt de talentenpool vormgeven. 

 

* Bij alle bovenstaande criteria geldt dat de bondscoach in overleg met het SFN bestuur en Technisch 

directeur, te allen tijde bevoegd is hiervan af te wijken. 

 

 

Getekend op: (datum) 

Te: (plaats) 

 

 

Bestuur         Bondscoach         Sporter   Ouder/verzorger 

 

 

 

 

 

Naam;     Naam;           Naam;                Naam; 

Functie  


