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Kwalificatienormen Kanoslalom  

Kwalificatienormen kanoslalom, vastgesteld door DB Platform Kanosport op 13 februari 2021. 

Deze kwalificatienormen vervangen die van 8 januari 2021, vanwege het feit dat de kwalificatiewedstrijd in 

Markkleeberg afgelast is en dat het doorgaan van de herkansingswedstrijden ook zeer onzeker is. 

Deze normen zijn vastgesteld door DB Platform Kanosport, op voorspraak van de Commissie Kanoslalom. 

  

Onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelen 

Er kunnen dus wijzigingen plaatsvinden als de Covid-19 maatregelen dit nodig maken. 

 

Definities 

Discipline:  
Met discipline worden de verschillende bootklassen bedoeld waarin de atleten starten tijdens de wedstrijd. Dit 
zijn: K1M, K1W, C1M, C1W, C2X.  

Categorie:  
Met categorie wordt bedoeld buiten de onderverdeling in disciplines, de onderverdeling in leeftijdsklassen. K1MJ 
is een categorie, evenals C2XJ etc. Categorie is daarmee dus specifieker dan discipline.   
   

Doel kwalificatie 

De kwalificatie heeft als doel om op een eerlijke en objectieve manier de atleten van Nederland af te vaardigen 

voor deelname aan de volgende wedstrijden: 

 EK Junioren en U23 

 EK Senioren 

 WK Junioren en U23 

 WK Senioren 

 World Cup wedstrijden 

 

Nieuwe kwalificatie procedure                 

1. Iedereen die deel wil nemen aan het EK, WK of een World Cup in 2021 dient, zich aan te melden bij Bejanca 
van Grootheest (bejanca.van.grootheest@watersportverbond.nl) voor 1 april 2021, met een kopie naar de 
Commissie Kanoslalom.  
2. Om deel te nemen aan een EK, WK of World Cup dient de vaarder in staat te zijn om veilig een wedstrijd op 
wildwater 3 of 4 te varen, de norm voor wildwater 3 of 4 is afhankelijk van wedstrijd. Bij twijfel zal de Commissie 
Kanoslalom contact opnemen met de vaarder en/of trainer van de vaarder om hier een uitspraak over te kunnen 
doen. 
3. Wanneer er bij een categorie meer dan drie deelnemers zijn (bij K1W meer dan 2 deelnemers) die voor 
Nederland willen uitkomen, zal een selectie en ranking worden gemaakt. Daarbij geldt dat vaarders met een ICF 
ranking eerst klasseren. De daarop volgende plaatsen worden onder de mensen zonder ICF ranking verdeeld, bij 
voorkeur in onderling overleg, indien nodig met behulp van een onderlinge wedstrijd. 
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Kwalificatie C2X 
Voor kwalificatie voor de klasse C2X  is ook mogelijk dat beiden sporters zich in een van de andere disciplines 

gekwalificeerd hebben, of in de C2X als boot aan de normen hebben voldaan.  

Beschikbare plaatsen 

Bij het WK Senioren, EK-senioren, WK U23 & Junioren en EK U23 & Junioren hebben alle categorieën 3 
startplaatsen.  

Op de 5 World Cups 2021 gelden de volgende aantallen startplaatsen per discipline; 

  

K1M 3; K1W 3; C1M 2; C1W 3 en C2X 2.  

 
N.B. Bij de dames K1W heeft Martina Wegman zich reeds gekwalificeerd voor 2021. 
Dus zijn er bij de K1W nog 2 startplekken te vergeven. 

 
 

 

Bijzondere bepalingen 

Mocht het zo zijn dat een atleet zich kwalificeert maar geen aanspraak wil maken op uitzending naar de 
betreffende wedstrijd(en), dan zal de eerstvolgende atleet op de ranking binnen die discipline doorschuiven naar 
een hogere positie en op deze manier kwalificatie voor de betreffende wedstrijd(en) afdwingen 

Wanneer een atleet zich voor meerdere kampioenschappen plaatst in diverse leeftijdsgroepen, is het aan de 
atleet te bepalen aan welke wedstrijden hij/zij wil deelnemen. 

 

 

 

Kosten 

Indien de sporters een fysiotherapeut of eigen trainer of coach mee willen nemen, dan dienen alle kosten 

hiervoor ook door de sporters gedragen te worden.  

Verder dienen alle kosten ,die verband houden met een deelname aan internationale wedstrijden, (zoals WC, EK 

of WK), door de sporter zelf betaald te worden, tenzij de commissie kanoslalom een andere regeling heeft  

getroffen. Deze kosten zijn o.a.;  reiskosten, verblijfkosten, voeding, accreditatiekosten en bijdrage ITO-fees. 

De bijdrage ITO-fees wordt pas na het evenement verrekend en kan oplopen tot 100 euro of meer. 

 

 

Selectie 

De uiteindelijke selectie wordt vastgesteld door een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter 

en secretaris van het Platform Kanosport, op voordracht van de commissie kanoslalom, na overleg met de 

bondscoach en de manager Topsport. 

Zij beslissen ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de selectie. 

 


