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Selectiereglement Olympische Spelen 2020 Tokyo. 

Discipline: Kano slalom (K1, C1), Dames en Heren 

Onderdeel: Interne Selectie  
 
Vastgesteld door het bestuur van het Watersportverbond op 20 maart 2019 
 
Dit document bevat het reglement voor de Interne selectie op basis waarvan het Watersportverbond  
aan het NOC*NSF een voordracht doet voor deelname in een Olympische kanodiscipline op de 
Olympische Spelen 2020 in Tokyo.  
 
Doel van het selectiereglement is om voor de Olympische kanoslalom-disciplines, waarin  
(a) Nederland zich als land heeft gekwalificeerd, én  
(b) tenminste één sporter heeft voldaan aan de prestatie-eisen en voorwaarden van NOC*NSF ,  
de meest kansrijke kandidaat voor de Olympische Spelen in Tokyo voor te dragen aan het NOC*NSF. 
 
Het NOC*NSF is de verantwoordelijke autoriteit voor de uitzending van sporters naar de Olympische 
Spelen. Zodra de voordracht voor uitzending van het Watersportverbond door NOC*NSF is 
gehonoreerd en de Overeenkomst tussen NOC*NSF en sporter is ondertekend, zal de deelname aan 
de Olympische spelen definitief zijn. 
 
De meest recente versies van de inter(nationale) kwalificatie-eisen en algemene voorwaarden voor 
deelname aan de Olympische Spelen zijn te vinden op de NOC*NSF website. 
https://www.nocnsf.nl/tokyo2020/kwalificatie-eisen 
 
 
1. Definities 

 
1.1. Interne selectie: Procedure waarin per wordt bepaald welke Kandidaat door het 

Watersportverbond zal worden voorgedragen aan NOC*NSF voor deelname aan de 
Olympische Spelen Tokyo 2020. 
  

1.2. Kandidaat: de natuurlijke persoon die middels het daarvoor geldende inschrijfformulier 
aangeeft in aanmerking te willen komen voor voordracht voor de Olympische Spelen Tokyo 
2020 en zich daarmee onderwerpt aan de bepalingen van dit selectiereglement.  

 
1.3. Beroepscommissie: een commissie bestaande uit drie, door het Bestuur aangestelde, 

natuurlijke personen die geen belanghebbende partij zijn, zoals omschreven in de RvW 
Definitie “Belanghebbende partij”.  

 
1.4. Bestuur: het bestuur van het Watersportverbond. 

 
1.5. Platform Kanosport: Adviesorgaan van het Bestuur van het Watersportverbond aangaande 

kanovaren. 
 

https://www.nocnsf.nl/tokyo2020/kwalificatie-eisen


 

2.  Uitgangspunten en voorwaarden ten aanzien van selectie en voordracht 
 

2.1. Om als Kandidaat in aanmerking te komen voor voordracht door het Watersportverbond 
bij NOC*NSF voor deelname aan de Olympische Spelen Tokyo 2020 dient: 

 
a) De Kandidaat zich, conform artikel 2.2, te hebben ingeschreven voor deelname aan de 

Interne selectie, en 
b) Nederland zich als land te kwalificeren voor deelname aan de Olympische Spelen van 

Tokyo 2020 conform de daarvoor opgestelde eisen van IOC en ICF, en 
c) de Kandidaat te voldoen aan de prestatie-eisen voor kwalificatie van NOC*NSF en de 

bijbehorende uitgangspunten en voorwaarden voor deelname aan de Olympische 
Spelen Tokyo 2020, en 

d) dient de Kandidaat winnaar te zijn van de Interne selectie, dan wel na afloop van alle 
evenementen waar kan worden voldaan aan de normen en limieten van NOC*NSF de 
enige Kandidaat zijn dat heeft voldaan aan de prestatie-eisen en voorwaarden van 
NOC*NSF. 

 
2.2 Iedere Kandidaat kan zichzelf middels het inschrijfformulier, tot uiterlijk één maand 

voor aanvang van het eerste evenement meetellend voor de Interne selectie, aanmelden 
om aan de Interne selectie deel te nemen. De Kandidaat geeft daarmee aan bekend te 
zijn en akkoord te gaan met de regels uit voorliggende selectiereglement, inclusief de 
reglementen van NOC*NSF en ICF waarnaar in dit document wordt verwezen.  

 
 

3. Algemene bepalingen 
 

3.1. Alle Kandidaten die in aanmerking willen komen voor selectie conform voorliggende interne 
selectiedocument dienen aangesloten te zijn bij het Watersportverbond of een bij het 
Watersportverbond aangesloten vereniging. 

 
3.2. Als de winnaar van de Interne Selectie zich terugtrekt of moet terugtrekken, kan het Bestuur 

een andere Kandidaat voordragen, of een nieuwe selectieprocedure bepalen, zulks uitsluitend 
ter beoordeling van het Bestuur. 

 
3.3. De definitieve aanwijzing voor deelname aan de Olympische Spelen 2020 vindt plaats door 

het NOC*NSF. Het Watersportverbond zal een Kandidaat voordragen aan NOC* NSF wanneer 
(i) door Nederland is voldaan aan ICF landenkwalificatie in de betreffende discipline en (ii) in 
de betreffende discipline een winnaar is vastgesteld conform de procedure en regels van de 
Interne Selectie. 

 
 

4. Interne Selectie regels  
 

4.1. Indien op 30 september 2019, na afloop van een geldig WK Kanoslalom 2019, exact 1 
Kandidaat voldoet aan de NOC*NSF prestatie-eisen, zal deze Kandidaat winnaar zijn van de 
Interne Selectie.  

4.2. Indien artikel 4.1 niet van toepassing is zal de Kandidaat met het beste resultaat over 
zijn/haar twee beste (ongeschoonde) uitslagen op de NOC*NSF kwalificatie-evenementen1, 
winnaar zijn van de Interne Selectie.   

                                                           
1 Zie Bijlage II 

https://www.watersporters.nl/media/9320/inschrijfformulier-watersportverbond-selectie-os-2020-tokyo-kanoslalom.pdf


 

4.3. Bij gelijke punten wint de Kandidaat met de hoogste uitslag op één van de van toepassing 
zijnde evenementen uit artikel 4.2.  

 
5. Conflictoplossing 
 

5.1. Een Kandidaat heeft de mogelijkheid om bij het Bestuur van het Watersportverbond in beroep 
te gaan inzake de uitvoering van de Interne Selectie.  
Voor de be- en afhandeling van dit beroep wordt  door het Bestuur een onafhankelijke 
Beroepscommissie ingesteld. 

 
5.2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het beroep schriftelijk en gemotiveerd binnen 5 

werkdagen na de beslissing van het Bestuur,  bij de Beroepscommissie (p/a Verbondskantoor 
te Utrecht) zijn ingediend. 

 
5.3. De Beroepscommissie beslist binnen 10 dagen na het verhoor, of zoveel korter als nodig is, 

(bijvoorbeeld voor de sluitingsdatum van een eventuele voordracht aan NOC*NSF). De 
beslissing wordt mondeling medegedeeld aan de partijen en vervolgens schriftelijk aan de 
partijen toegezonden. 

 
5.4. De beslissing van de Beroepscommissie is voor het Bestuur en voor de appellant bindend. Met 

betrekking tot een dergelijke beslissing kan geen beroep worden ingesteld bij enige rechtbank 
en/of andere rechtsprekende instantie. 

 
 

6. Onvoorziene situaties 
 

6.1. Het Bestuur kan het selectiereglement, in onvoorziene situaties, aanvullen met nieuwe 
selectieregels. 

 
6.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur, na advies van het 

Platform Kanosport. 
 
 
Bijlagen:  
 
I: Qualification System Canoe Slalom – Games of the XXXI Olympiad – Tokyo2020; ICF  
II: Prestatie-eisen NOC*NSF Kanoslalom Olympische Spelen Tokyo 2020  
III: Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen Tokyo 2020 
 
De meest recente versies van bovenstaande documenten zijn te vinden op de NOC*NSF website. 
https://www.nocnsf.nl/tokyo2020/kwalificatie-eisen 
 
IV: Inschrijfformulier Interne selectie Olympische Spelen Tokyo 2020.   
Zie ook website Watersportverbond 
 
 
 
 
 

Ad 4.2: Voorbeeld ‘beste resultaat’ : 
22, 40, 20, 19, 8, 40 (=27pt) wint van 14, 25, 18, 16, 14, 20 (=28pt).   
 
Ad 4.3 Voorbeeld ‘gelijke punten’:  
5, 15  wint van 10, 10 
 

https://www.nocnsf.nl/tokyo2020/kwalificatie-eisen
https://www.watersporters.nl/media/9320/inschrijfformulier-watersportverbond-selectie-os-2020-tokyo-kanoslalom.pdf
http://watersportverbond.nl/data/documents/Topzeilen/Voor%20topsporters/Inschrijfformulier%20selectie%20OS%20Rio%202016.pdf
http://watersportverbond.nl/data/documents/Topzeilen/Voor%20topsporters/Inschrijfformulier%20selectie%20OS%20Rio%202016.pdf

