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1. Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn verdeeld in een algemeen deel en een specifiek puntendeel.
1.1 Algemene criteria
bij selectie van de WTG deelnemer worden de volgende algemene criteria gehanteerd:
1. De deelnemer dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
2. De deelnemer dient aan al zijn financiële verplichtingen jegens Sport en
Transplantatie te hebben voldaan.
3. De deelnemer wordt geacht om in ieder geval voor de hoofdsport ook in eigen
omgeving te trainen.
4. Bij trainingen, teamdagen en evenementen dient inzet, fair-play, teamspirit en
prestatie getoond te worden.
5. Voor deelname aan een bijsport, dient de deelnemer een aanvaardbaar niveau te
hebben, ter beoordeling van de sportcoördinator.
6. De trainingen van de bijsporten dienen zoveel als mogelijk bijgewoond te worden.
7. De deelnemer is eventueel inzetbaar bij andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld
dubbels, teamsport en estafettes.
8. Deelnemer dient zelfstandig te kunnen reizen en dient zelfredzaam te zijn. Zonder
afhankelijk te zijn van mede Sport en transplantatie leden, begeleiding en of
supporters. De sporter dient in dat geval zelf voor begeleiding te zorgen.
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1.2 Punten criteria
1.2.1 Betrokkenheid bij SET

Aangezien van elke sporter verwacht wordt dat hij of zij of op enige manier SET
groter en succesvoller helpt te maken en de doelstelling van SET uitdraagt door
bewustmaking van anderen om daardoor een groter aantal donoren beschikbaar te
krijgen, kan hiermee ook punten verdiend worden. De sporter moet bij de
voorinschrijving aangeven wat hij of zij hiervoor gedaan heeft. Alleen die activiteiten
die plaats vonden na de laatste WTG zullen meegewogen worden.

Deze categorie kent nu twee elementen:
A. Inzet voor SET en WTGF
Bij voldoende en aantoonbare inzet worden 5 punten toegekend. Bij meer dan gemiddelde
inzet kunnen er 10 punten toegekend worden. Dit ter beoordeling door bestuursleden, die
niet zelf willen of kunnen deelnemen aan de WTG. Naast activiteiten in bestuur of
commissies worden ook inspanningen op het gebied van ledenwerving en/of sponsorwerving
beloond. Ook inspanningen voor de WTGF vallen onder deze categorie.
Bij gelijke puntenscores zal het aantal punten in deze categorie beslissend zijn.
B. Donororgaan promotie
Omdat een doelstelling van SET is de registratie van donororganen door middel van sporten
te promoten wordt sporters aangemoedigd om hun verhaal publiek te doen. Publieke
aandacht vragen voor orgaandonatie draagt tevens bij aan de mogelijkheden om sponsoren
te werven. Sporters die op deze wijze in de periode van twee jaar voorafgaande aan de WTG
aandacht hebben weten te vragen kunnen afhankelijk van de hoeveelheid aandacht tot een
maximum van 10 punten krijgen.
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Sporters dienen bij hun inschrijving aan te geven welke inspanningen ze op dit gebied
hebben geleverd, dit kunnen media-uitingen in lokale, regionale en landelijke media zijn,
maar ook werven van nieuwe donoren.
Voor sporters onder de 18 jaar zijn alle vormen van publiciteit, zoals spreekbeurt op school
of actieve facebook pagina, afdoende.
Beoordeling wordt gedaan door bestuursleden die zelf niet willen of kunnen deelnemen.
Toelichting:
Om ook in de toekomst succesvol te zijn als SET is betrokkenheid bij en inzet voor SET
belangrijk. Zonder deze inzet kan SET niet overleven. Van iedere sporter wordt naast zijn
sportieve inspanning dus ook een inspanning voor SET verwacht.
De doelstelling van SET is het vergroten van het publieke besef dat donorregistratie van
levensbelang is. Iedere sporter zal daarom inspanningen op dat gebied moeten ondernemen.
1.2.2 Sportieve prestatie
De sportcoördinator vult een door de sportcommissie opgesteld selectiemodel in dat wordt
gehanteerd bij het bepalen van de punten. De bepaling van de plaats op de rangschikking
wordt bepaald per individu behalve voor teamsporters waar de gemiddelde teamscore
bepaald waar men in de rangschikking komt.
A. Sportieve prestatie van de hoofdsport zijn de volgende:
40 punten bij kans op een gouden medaille/wereldrecord
a.
b.
c.
d.

30 punten bij kans op een medaille
20 punten bij kans op een redelijke klassering
10 punten bij een lage klassering
0 punten bij een te gering niveau (betekent: geen selectie en deelname)

B. Extra punten tot een maximum van 10 voor tussentijdse sportieve prestatie van de
hoofdsport als volgt:
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a. Plus 10 punten voor een of meer 1e, 2de of 3de plaatsen gewonnen in
nationale wedstrijden in (Master) en vergelijkbare reguliere circuits. 1e, 2de
of 3de plaatsen op regionaal niveau leveren 3 punten.
b. Plus 5 punten voor twee of meer aantoonbare verbeteringen van een PR.
Dit kan ook bijvoorbeeld het verbeteren van een handicap bij golf zijn. Bij
balsporten is het verbeteren van niveau in knock-out of ladder competities
ook acceptabel. De consistente verbetering van niveau zal door
sportcommissie beoordeeld worden.
c. Plus 3 punten voor een of meer medailles gewonnen bij de Europese
varianten van de Transplant Games.
Sporters dienen deze tussentijdse prestaties te melden bij hun sport coördinatoren.
Toelichting
Omdat de kansen op succes op iedere WTG afhankelijk zijn van de inspanningen van de
sporter tussen de tweejaarlijkse spelen in. Ook in die periode wordt een sporter beter door
ook aan andere competities deel te nemen. Succes hierbij toont aan dat de winstkansen op
een WTG zullen zijn verbeterd. Ook het tussentijds verbeteren van records of wedstrijdniveaus
zijn hiervoor graadmeters.

1.2.3 Deelname aan trainingen/teamdagen/evenementen:
A. Bezoeken van SET trainingen
Het percentage van het aantal bezochte trainingen/teamdagen/evenementen wordt
berekend door de sportcoördinator. Dit bepaalt het aantal punten voor dit onderdeel, dat
maximaal 40 punten kan zijn.
Het betreft hier deelname aan trainingen/teamdagen/evenementen tussen de eerstvolgende
training na de laatst gehouden WTG en de datum van het inleveren van de voorlopige
selectielijst door de sportcoördinator. Als een sporter door overmacht niet kan deelnemen
aan een trainingsdag, teamdag of evenement, dan kan er gecompenseerd worden. Deze
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compensatie mag 2 maal toegepast worden. Overmacht is afwezigheid door ziekte of
familieomstandigheden. Voor een sporter die later lid geworden is en de helft van de
trainingen heeft meegespeeld, mag ook 100% aanwezigheid gerekend worden.
De sportcoördinatoren leveren een overzicht van de aanwezigheid, met daarin opgenomen
de redenen voor afwezigheid. Daarnaast zal aan de sporters gevraagd worden deze
informatie bij inschrijving aan te leveren. Bij verschil zal de sportcommissie beide partijen
horen en besluiten welke compensatie toegepast wordt.

B. Zelfstandig trainen
10 Extra punten kunnen worden verdiend door te trainen bij een lokale sportvereniging die
aangesloten is bij een formele sportkoepel, zoals NOC/NSF behorende sportbond. Daartoe
dient een sporter zijn lidmaatschap te melden aan de sport coördinator.
Lidmaatschap van een vereniging toont aan dat de sporter actief bezig is zijn niveau met
behulp van aanwijzingen van trainers te verbeteren. Als deze inspanning, bijvoorbeeld door
regelmatig een sessie met een pro met golf, aangetoond kan worden, komt men ook voor
deze extra punten in aanmerking. Ter beoordeling van sportcommissaris.

Toelichting
Omdat van iedere SET sporter verwacht mag worden dat hij of zij bezig is zijn prestatieniveau
te verbeteren, ongeacht van hoe hoog dat niveau is, vinden wij dat dit alleen kan als naast de
SET training ook voldoende op niveau getraind wordt. Hierbij is het noodzakelijk dat er
regelmatig door een coach / trainer aanwijzingen gegeven worden. Voor iedereen die dit
serieus aanpakt zijn extra punten te verkrijgen.
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1.2.4 Wildcards
Het bestuur heeft de mogelijkheid om aan een maximum van drie sporters die door
onvoorziene omstandigheden niet aan de criteria kunnen voldoen een wildcard voor
deelname toe te kennen.
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