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SELECTIECRITERIA VAN HET BOIC 

VOOR DE BOKS KWALIFICATIETOERNOOIEN VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020 

 
 

0. INTRODUCTIE 
 

- Internationale context 
 

Als gevolg van de opschorting door het IOC van de erkenning van de International Boxing Association 
(AIBA), zullen alle toernooien of kwalificatie evenementen voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020 
door en onder het gezag van de uitvoerende commissie van het IOC georganiseerd worden. De 
uitvoerende commissie van het IOC heeft een speciale werkgroep gecreëerd, belast met de 
organisatie van de boks kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen 2020. 
 
De kwalificatie van Belgische boksers vereist deelname aan de volgende kwalificatietoernooien:  
 

- Europees kwalificatie toernooi1 (TEQ, 13-23 maart 2020, Londen/GBR); 
- Wereld kwalificatie toernooi2 (TMQ, 13-24 mei 2020, Parijs/FRA). 

 
 Zie ’Olympic standard’ voor gedetailleerde informatie per gewichtsklasse3. 

 
De Nationale Olympische Comités (NOC) zijn verantwoordelijk voor de selectie van de atleten die aan 
deze kwalificatietoernooien zullen deelnemen. 
 
Dit document is door het BOIC in samenwerking met de Koninklijke Belgische Boksfederatie daarom 
opgesteld om te bepalen welke Belgische atleten zullen deelnemen aan de TEQ en TMQ 
kwalificatietoernooien. 
 

- Nationale context 
 
Het IOC, en dus ook het BOIC, laat professionele boksers toe om zich kandidaat te stellen voor het 
statuut van Selecteerbare Atleet en om vervolgens het statuut van genomineerde atleet bij TEQ en 
TMQ kwalificatietoernooien aan te vragen. 
 
In overleg met de Koninklijke Belgische Boksbond (KBBB) heeft het BOIC echter besloten om, door de 
opstelling van de selectiecriteria, voorrang toe te kennen aan amateurboksers waarvan de 
wedstrijdvormen gelijkwaardig zijn aan die van de TEQ- en TMQ-kwalificatietoernooien en de 
Olympische Spelen van 2020. 
 
Immers, 
 

1) Professionele boksers hebben over het algemeen maar één gevecht (en dus geen 
toernooi); 

2) Professionele gevechten worden niet in Olympisch formaat (3x3') georganiseerd; 
3) Professioneel boksen is een aparte competitie met aparte selectienormen. 

 

 

 
1 EQT: European Qualifier tournament 
2 WQT: World Qualifier tournament 
3  https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%20-%20Boxing.pdf 

https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%2520-%2520Boxing.pdf
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1. SELECTIEPERIODE 
  

De nationale selectieperiode voor deelname aan Olympische kwalificatietoernooien loopt van 6 
september 2019 tot 5 januari 2020. 

 

2. SELECTEERBARE ATLETEN 
 

Om het statuut van Selecteerbare Atleet op de TEQ en TMQ kwalificatietoernooien van de 
Olympische Spelen 2020 te verkrijgen, moet een atleet aan de eerst volgende voorwaarden 
voldoen: 
 
 Algemene voorwaarden van het IOC (voor alle boksers): 

Zie Athlete’s eligibility, bladzijde 2 van het IOC-document QUALIFICATION SYSTEM – GAMES 

OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 20204 

 

 Specifieke voorwaarden (voor professionele boksers): 
Elke professionele bokser die het statuut van Selecteerbare Atleet op de TEQ en TMQ 
kwalificatietoernooien van de Olympische Spelen 2020 wenst te verkrijgen, moet zich, 
geadresseerd aan de KBBB, officieel inschrijven voor het Olympisch project voor 30 september 
2019: 
 
- Een officiële brief waarin hij zijn inschrijving bevestigt en waarin hij aangeeft in welke 

gewichtscategorie hij wenst deel te nemen; 
 

- Een ondertekende verklaring, waar hij zich engageert niet deel te nemen aan 
professionele gevechten tijdens de voorbereidingsperiode van de TEQ en TMQ en tijdens 
de Olympische periode (van 1 december 2019 tot en met 9 augustus 2020). 

 

3. GENOMINEERDE ATLETEN 
 

Om  het statuut van Genomineerde Atleet te verkrijgen in de TEQ en TMQ kwalificatietoernooien 
van de Olympische Spelen 2020, moet elke atleet ook voldoen aan minstens één van de volgende 
interne criteria, wetende dat er slechts één Belgische atleet per gewichtsklasse en geslacht het 
statuut van Genomineerde Atleet kan verkrijgen: 
 

 
  

 
4 https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%20-%20Boxing.pdf 
 

https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%2520-%2520Boxing.pdf
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Interne criteria 

 

1. Elke bokser met het statuut van Selecteerbare Atleet die in 2019 een top 8 bereikt op 
de Wereldkampioenschappen amateurboksen die plaatsvonden van 7 tot 21 
september 2019 in Ekaterinburg (mannen) en van 3 tot 13 oktober 2019 in Ulan-Ude 
(vrouwen) in Rusland, krijgt automatisch het statuut van Genomineerde Atleet op de 
TEQ en TMQ kwalificatietoernooien van de Olympische Spelen 2020 in de 
overeenkomstige gewichtsklasse en de punten 2. en 3. zijn hiermee niet van 
toepassing. 
 

2.  

a. Indien geen enkele bokser het statuut van Genomineerde Atleet verkregen 
heeft als bedoeld in punt 1., zal elke amateurbokser met het statuut van een 
Selecteerbare  Atleet, die als enige Belgische atleet in zijn gewichtsklasse in 
totaal ten minste 20 punten verzameld heeft in de A selectietoernooien volgens 
de berekeningsmethode en de arbitraire waarderingsschaal zoals hieronder 
vermeld, automatisch het statuut van Genomineerde Atleet op de TEQ en TMQ 
kwalificatietoernooien van de Olympische Spelen 2020 in de overeenkomstige 
gewichtsklasse krijgen en de punten 2.b. en 3. zijn hiermee niet van toepassing. 
 
De gebruikte berekeningsmethode is de volgende: 

Om het totaal aantal punten, door een atleet verworven, te bepalen, moet het 

volgende samengeteld worden: 

- de twee hoogste scores die deze atleet in een A-selectietoernooi in zijn 

gewichtsklasse behaald heeft; 

 

De gebruikte arbitraire waarderingsschaal is de volgende: 

- A Selectietoernooi (selectieperiode van 1 oktober tot 30 november 2019): 

▪ Goud = 25 punten; 

▪ Zilver = 15 punten; 

▪ Brons = 10 punten; 

▪ 5 bonuspunten als een bokser tijdens het toernooi effectief 

een gevecht wint tegen een gemedailleerde bokser van het 

Europees Kampioenschap (de Europese Spelen 2019) of tegen 

een bokser uit de Top 8 van het Wereldkampioenschap 

amateurboksen 2019. 

De selectiepunten die een amateurbokser verzameld heeft tijdens een A-

selectietoernooi worden enkel geteld indien deze bokser daadwerkelijk 

minstens één gevecht in het toernooi heeft gewonnen. 

A-selectietoernooien zijn de A-toernooien van de AIBA Open Boxing (AOB) 

competitie die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 
1) Ten minste 8 verschillende NOC's nemen effectief deel aan de betreffende 

gewichtsklasse en geslacht; 

2) Het toernooi wordt: 
o Ofwel gespeeld in een enkele poule, waarvan de eerste van de poule 

de winnaar van het toernooi is, 
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o Ofwel gespeeld in verschillende poules, waar alle Belgen verplicht in 

dezelfde poule geplaatst worden. 

3) De gevechten worden  betwist in Olympisch formaat, d.w.z. 3 ronden van elk 
3 minuten. 

 

b. Indien geen enkele bokser het statuut van Genomineerde Atleet onder punt 1. 
verkregen heeft en meerdere amateurboksers met het statuut van 
selecteerbare atleet in dezelfde gewichtsklasse een totaal van ten minste 20 
punten verzameld hebben volgens de berekeningsmethode uitgelegd in 2.a., 
krijgt de atleet die op de eerste plaats staat volgens prioriteitsorde automatisch 
het statuut van Genomineerde Atleet in de TEQ en TMQ kwalificatietoernooien 
van de Olympische Spelen van 2020 in de overeenkomstige gewichtscategorie 
en punt 3 is niet van toepassing. 
 

Prioriteitsorde voor het rangschikken van alle amateurboksers met een 

totaalscore van minstens 20 punten is de volgende: 

 

1) Totaal van het hoogst aantal door de atleet verzamelde punten in de 2 A-
selectietoernooien waarin hij/zij het hoogste klassement in zijn/haar 
gewichtsklasse behaald heeft; 

2) Totaal van het hoogst aantal door de atleet behaalde punten tijdens een A-
selectietoernooi; 

3) Winnaar van de (PRÉ)-BOX-OFF, georganiseerd volgens de regels uitgelegd  in 

punt 3.c., tussen atleten die hetzelfde aantal punten als in de punten 1) en 2) 

behaald hebben. 

3.  

a. Indien geen enkele bokser het statuut van Genomineerde Atleet verkregen heeft 
als bedoeld in punt 1. of punt 2.,  
De amateurbokser met het statuut van Selecteerbare Atleet, die in zijn 

gewichtsklasse het totaal van ten minste 10 selectiepunten behaald heeft in de 

internationale A selectietoernooien volgens de in punt 2.a. vermelde 

berekeningsmethode en die als eerste gerangschikt is volgens prioriteitsorde 

genoemd in punt 2.b., zal deelnemen aan een eventuele BOX-OFF (zie punt 3.d.) 

tegen een professionele bokser die voldoet aan de in punt 3.c. genoemde 

voorwaarden en die een eventuele PRÉ-BOX-OFF gewonnen heeft (zie punt 3.e.). 

 

Indien geen enkele professionele bokser voldoet aan de voorwaarden vermeld 

in punt 3.c., wordt aan de amateurbokser, die voldoet aan de voorwaarden 

vermeld in punt 3.a., het statuut van Genomineerde Atleet toegekend zonder 

dat hij een BOX-OFF moet doorlopen.  

       

b. Indien geen enkele bokser het statuut van Genomineerde Atleet onder punt 1. 
of punt 2. verkregen heeft en geen enkele amateurbokser aan de bijkomende 
eis van punt 3.a voldaan heeft, 
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De amateurbokser die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 een 

medaille won in een A-selectietoernooi in de overeenkomstige gewichtsklasse 

en officieel geselecteerd was door de KBBB om te deel te nemen aan het 

Wereldkampioenschap Amateurboksen 2019, maar die wegens een blessure 

niet kon deelnemen aan minimum 2 A-selectietoernooien en die zich als eerste 

volgens de prioriteitsorde vermeld in punt 2.b. geplaatst heeft, zal deelnemen 

aan een eventuele BOX-OFF (zie punt 3.d.) tegen een professionele bokser die 

voldoet aan de in punt c. genoemde voorwaarden en die een eventuele PRÉ-

BOX-OFF gewonnen heeft (zie punt 3.e.). 

 

Indien geen enkele professionele bokser voldoet aan de voorwaarden vermeld 

in punt 3.c., wordt aan de amateurbokser, die voldoet aan de voorwaarden 

vermeld in punt 3.a., het statuut van Genomineerde Atleet toegekend zonder 

dat hij een BOX-OFF moet doorlopen.  

 

c. Indien geen enkele bokser het statuut van Genomineerde Atleet verkregen heeft 

als bedoeld in punt 1. of punt 2., 

Professionele boksers die aan de onderstaande aanvullende voorwaarden 

voldoen, bekampen elkaar tijdens een PRÉ-BOX-OFF (zie punt 3.e.) om te 

bepalen wie aan de BOX-OFF zal deelnemen (zie punt 3.d.): 

o in de top 10 van de BoxRec-ranking tussen 1 september 2018 en 30 
november 2019 in de overeenkomstige gewichtsklasse gerangschikt zijn. 
OF  

o in de top 4 van de EBU-ranking tussen 1 januari 2019 en 30 november 
2019 in de overeenkomstige gewichtsklasse gerangschikt zijn. 
OF 

o Eén van de maximum 2 Wild Cards voor alle 
gewichtscategorieën/geslacht toegekend gekregen die door de Vlaamse 
Liga enerzijds (max 2) en door de Franstalige Liga anderzijds (max 2) 
uitgereikt kunnen worden. 
 

Indien slechts één professionele bokser voldoet aan de voorwaarden uit punt 3.c. 
in zijn gewichtsklasse, is hij automatisch gekwalificeerd om deel te nemen aan de 
BOX-OFF, zonder dat hij een PRÉ-BOX-OFF hoeft te doorlopen. 
 
Indien geen enkele bokser het statuut van Genomineerde Atleet onder punt 1. 

of punt 2. verkregen heeft en geen enkele amateurbokser voldoet aan de 

voorwaarden vermeld in punt 3.a. of 3.b., wordt aan de enigste professionele 

bokser, die voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 3.c., het statuut van 

Genomineerde Atleet toegekend zonder dat hij noch een PRÉ-BOX-OFF noch een 

BOX-OFF moet doorlopen.  

 

d. De BOX-OFF aangehaald in punt 3.a, 3.b en 3.c. wordt tussen 15 december 2019 

en 5 januari 2020 door de KBBB georganiseerd op basis van de algemene regels 

van het (olympisch) boksen voor amateurs en op basis van de volgende formule: 

 

o De BOX-OFF wordt gespeeld in de vorm van een "best of 3" (1 gevecht 

per dag, 2 winnende gevechten). Er zullen dus minimaal 2 gevechten zijn 

en indien nodig een derde beslissende kamp om de winnaar te bepalen 



6 
 

tussen de 2 boksers. De winnaar van deze BOX-OFF krijgt het statuut van 

Genomineerde Atleet. 

 

o De officiëlen/scheidsrechters op deze BOXE-OFF zullen door een loting 

uit de door de KBBB aangestelde 6 officiële Belgische scheidsrechters, 

geselecteerd worden.  Zij zullen oordelen volgens de competitieregels 

van de Europese Spelen van 2019. Naast de aangewezen officiëlen is er 

een speciale jury samengesteld uit de Technisch Directeur van de 

Franstalige Liga, de Technisch Directeur van de Vlaamse Liga en de 

Technisch Directeur van de Duitstalige Boksliga. In het geval van een te 

groot niveauverschil tijdens de eerste BOX-OFF kamp, kan deze speciale 

jury unaniem besluiten om de winnaar te selecteren om deel te nemen 

aan de TEQ/TMQ, zonder dat hij of zij aan een andere gevecht van de 

BOX-OFF moet deelnemen. 

 

e. De PRÉ-BOX-OFF tussen ten minste twee amateurboksers (in het geval van punt 

2.b.3)) of twee professionele boksers die voldoen aan de bijkomende 

voorwaarden vermeld in punt 3.c. zal door de KBBB georganiseerd worden in de 

periode tussen 1 december en 15 december 2019 op basis van de algemene 

regels van het (olympisch) boksen voor amateurs en op basis van de volgende 

formule: 

 

o Als 2 professionele boksers deelnemen, wordt de PRÉ-BOX-OFF betwist 

in de vorm van een "best of 3" (1 gevecht per dag, 2 winnende 

gevechten). Er zullen dus minimaal 2 gevechten zijn en indien nodig een 

derde beslissende gevecht om de winnaar te bepalen tussen de 2 

boksers. 

 

o Als er meer dan 2 professionele boksers deelnemen, wordt de PRÉ-BOX-

OFF georganiseerd als een toernooi met één enkele poule waarin alle 

boksers tegen elkaar strijden (één gevecht per dag na elkaar, zonder een 

rustdag). De winnaar van de groep is degene die de meeste gevechten 

gewonnen heeft. Bij een gelijke stand is het gevecht tussen de twee 

boksers (eindresultaat) doorslaggevend. Indien er na deze fase nog 

steeds sprake is van een gelijkspel (d.w.z. een gelijkspel tussen meer dan 

2 boksers), dan wint de bokser die het hoogste totale aantal punten van 

de jury behaald heeft tijdens de gevechte die de boksers met elkaar 

hebben betwist (volgens het 10-puntensysteem voor de Olympische 

boksstijl). 

 

o De winnaar van de PRÉ-BOX-OFF is geselecteerd voor een BOX-OFF zoals 

vermeld  in punt 3.d.. Indien echter geen enkele amateurbokser voldoet 

aan de in de punten 3.a. of 3.b. genoemde voorwaarden, krijgt de 

winnaar van de PRÉ-BOX-OFF het statuut van Genomineerde Atleet 

zonder dat hij/zij een BOX-OFF hoeft te doorlopen. 

 

o De officiëlen/scheidsrechters die op deze PRÉ-BOX-OFF zullen door een 

loting uit de door de KBBB aangestelde 6 officiële Belgische 
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scheidsrechters, geselecteerd worden. Zij zullen oordelen volgens de 

competitieregels van de Europese Spelen van 2019. Naast de 

aangewezen officiëlen is er een speciale jury samengesteld uit de 

Technisch Directeur van de Franstalige Liga, de Technisch Directeur van 

de Vlaamse Liga en de Technisch Directeur van de Duitstalige Boksliga. 

Bij een te groot niveauverschil tijdens de eerste kamp van de PRÉ-BOX-

OFF kan deze speciale jury unaniem besluiten om de winnaar te kiezen 

voor deelname aan de BOX-OFF (bedoeld in punt 3.d.) zonder dat hij of 

zij hoeft deel te nemen aan een andere PRÉ-BOX-OFF.  

 

4. In het geval dat een bokser het statuut van Genomineerde Atleet gekregen heeft 

onder punt 1. of 2., zal de reservist, aangeduid om de Genomineerde Atleet die niet 

zou kunnen deelnemen aan het TEQ en TMQ Olympisch kwalificatietoernooien 

Toernooien 2020 te vervangen, de hoogst gerangschikte amateurbokser zijn volgens 

de prioriteitsorde vermeld in punt 2.b. 

 

In het geval dat een bokser geselecteerd is onder punt 3.d., zal de reservist, 

aangeduid om de genomineerde bokser te vervangen die niet zou kunnen deelnemen 

aan het het TEQ en TMQ Olympisch kwalificatietoernooien 2020, de finalist zijn van 

de BOX-OFF of de bokser die op de 2de plaats eindigde als de BOX-OFF als poule 

georganiseerd werd (in overeenstemming met de regels vermeld in punt 3.e., 2e○ om 

vast te stellen wie er op de tweede plaats in de groep eindigt). 
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4. GESELECTEERDE ATLETEN 

 

De Koninklijke Belgische Boksfederatie (KBBB) zal de Selectiecommissie van het BOIC per e-mail (op de 

volgende adressen: p.preat@olympic.be,  o.spahl@olympic.be, l.cavenaile@olympic.be) en ten laatste 

de dag na de laatste dag van de selectieperiode vermeld in punt "1. SELECTIEPERIODE", haar 

gemotiveerd selectievoorstel, namelijk de lijst met de atleten die het statuut van Genomineerde Atleet 

verkregen hebben in de TMQ- en EQT-kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van 2020 

doorsturen. 

De procedure waarmee het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert als vertegenwoordigers van België 

op de TMQ en EQT kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van 2020 zal worden uitgevoerd in 

overeenstemming met Art. 3 van het Reglement. 

mailto:p.preat@olympic.be
mailto:o.spahl@olympic.be
mailto:l.cavenaile@olympic.be

