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Kwalificatienormen Marathon vanaf mei 2021 
 
Onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelen. 
Er kunnen dus wijzigingen plaatsvinden als de Covid-19 maatregelen dit nodig maken.  
 

Inleiding: 

Op de volgende pagina’s vind je de kwalificatienormen marathon voor het seizoen 2021. 

Het doel van dit document is de marathon kanovaarders/sters in Nederland, duidelijkheid te geven, wat ze moeten 
doen om namens Nederland deel te kunnen en mogen nemen aan WK, EK of World Cup.  

De bedoeling is voor 2021, dat Nederland op de volgende evenementen met een ploeg deel zal nemen: 

● 19-20 juni 2021: World Cup Lite Parijs  
● 8 - 11 juli 2021: EK marathon Moskou, Rusland (onder voorbehoud, alternatief British Nationals, Reading) 
● 30 september - 3 oktober 2021: WK marathon Bascov, Roemenië 
● en eventueel 28 - 30 oktober 2021 - World Cup Shaoxing, China 

Naast deze evenementen, is het de bedoeling een ploeg namens Nederland deel te laten nemen aan de volgende 
internationale marathon wedstrijden:      

● 10-11 juli 2021: National British Marathon Championships te Reading 
 

De kwalificatienormen, zoals ze in dit document beschreven staan, zijn bepaald aan de hand van resultaten van 
Nederlandse deelnemers aan genoemde wedstrijden in eerdere jaren.  

 

Voor verdere vragen kun je contact zoeken met de Commissie Marathon van het Watersportverbond. 

 

Intentie inventarisatie 

De maatregelen vanuit Rijksoverheid hebben ertoe geleid dat kwalificatiewedstrijden onmogelijk gehouden konden 
worden. 

De commissie Marathon heeft daarom besloten om een inventarisatie te houden onder de vaarders/sters, wie de 
intentie heeft om deel te gaan nemen aan de wedstrijden in Parijs, Moskou of Reading. De laatste 2 vallen in hetzelfde 
weekeind. Reden om Reading (GBR) eventueel te verkiezen boven Moskou (RUS) heeft te maken met logistieke (boot) 
uitdagingen naar Moskou, onzekerheid over Covid (maatregelen) en de politieke spanningen vanuit Rusland. 

Na de deadline van 24 mei zal een keuze gemaakt worden omtrent het EK in Moskou en de British Nationals in 
Reading. Kwalificatie voor de British Nationals is niet nodig, echter geldt deze wedstrijd wel als een 2e kans 
kwalificatie moment voor het WK Bascov (Rou)  
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Kwalificatie voor normale en korte afstand World Cup Parijs (alleen K1) 19-20 juni 2021  
 
 
1. Intentie om deel te willen nemen doorgeven aan commissie Marathon in de klasse K1 dames junioren of 

senioren, K1 heren junioren of senioren 
2. De commissie en bondscoach marathon komen samen om een voorstel te doen aan de selectiecommissie 

omtrent de selectie, aan de hand van de resultaten van vorige jaren. 
3. De selectie wordt daarna kenbaar gemaakt aan alle sporters die hun intentie op hebben gegeven.  
 
Het aanmelden voor de intentie om aan de World Cup deel te nemen kan via het volgende formulier voor 24 mei 
2021 23:59 uur. 
 
Link intentieformulier 
 
Nominale Inschrijving World Cup sluit 10 dagen voor start evenement.   
 
Opmerking: 
Bij de WC wordt er geen aparte U23 klasse gevaren, U23 vaarders/sters nemen deel in de senioren klasse. 

 
 
 
Kwalificatie voor EK normale afstanden 8 - 11 juli 2021 Moskou (Rusland)    
  
1. Intentie om deel te willen nemen doorgeven aan commissie Marathon in de klasse K1 dames junioren of 

senioren, K1 heren junioren of senioren 
2. Voorkeurs wedstrijd opgeven, te kiezen tussen Moskou en/of Reading (British Nationals, GBR) Kwalificatie 

tijdens Moskou geldt zwaarder dan kwalificatie bij Reading. 
3. De commissie en bondscoach marathon komen samen om de selectie te bepalen aan de hand van de 

kwalificatienormen en doen een voorstel aan de selectiecommissie.  
4. De selectie wordt daarna kenbaar gemaakt aan alle sporters die hun intentie op hebben gegeven.  
Het aanmelden voor de intentie om aan de World Cup deel te nemen kan via het volgende formulier voor 24 mei 
2021 23:59 uur. 
 
Link intentieformulier 
 
 
Kwalificatie wedstrijden;  
 
World Cup (normale afstanden)    19-20 juni 2021 
 
Kwalificatienormen:  
In aanmerking voor deelname EK komen vaarders/sters die bij de eerste 2 Nederlandse deelnemers zijn geëindigd bij 
World Cup en voldoen aan de kwalificatienorm tijd op deze wedstrijd. Wanneer dit meerdere vaarders/sters zijn, dan 
kan worden ingeschreven, is de uitslag doorslaggevend. Voor kwalificatie in K2 telt een intentie aanmelden bij de 
commissie Marathon. De commissie Marathon kan op voordracht van de bondscoach Marathon een eventuele extra K2 
inschrijven voor de EK, indien zich geen 2 boten hebben gemeld. 
Tijden en plaatsing worden bepaald t.o.v. de klasse waarop de EK wordt gevaren. Kwalificatie alleen mogelijk in de 
senioren en junioren klassen. 
 
Tijdnorm World Cup: 
heren sen tijd winnaar + 15% 
heren u23 tijd winnaar senioren + 20% 
dames sen tijd winnares + 15% 
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dames u23 tijd winnares senioren + 20% 
heren jun tijd winnaar + 20% 
dames jun tijd winnaar + 20% 
 
 
 
 
 
 
Kwalificatie voor EK korte afstand (alleen senioren K1) 8 - 11 juli 2021 Moskou (Rusland)    
  
Kwalificatiewedstrijden;  
 
World Cup (korte afstanden)    19-20 juni 2021    
    
  
Kwalificatienormen:  
In aanmerking voor deelname EK komen vaarders/sters die bij de eerste 2 Nederlandse deelnemers zijn geëindigd bij 
beide bovenstaande wedstrijden en een tijd van de winnaar(es) +10% (WC +12%) zijn geëindigd.  
  
 
Nederland mag per nummer op de EK maximaal 2 boten inschrijven 
 

 
 
Kwalificatie voor WK 30 september - 3 oktober 2021 Bascov (Roemenië) (normale afstand) 

  
Kwalificatiewedstrijd  
• WC Lite Parijs  K1      19-20 juni 2021  
  
2e kans bij de   
  
• EK Moskou   K1/K2       8 - 11 juli 2021 (afhankelijk van Covid-19, kosten etc.) 
• National British Championships   10-11 juli 2021 (alternatief voor EK Moskou) 
 
Kwalificatienormen:  
In aanmerking voor deelname WK komen vaarders/sters die bij de eerste 2 Nederlandse deelnemers zijn geëindigd bij 
de World Cup Parijs en voldoen aan de kwalificatienorm tijd.  
Degenen die dit tijdens de WC niet gehaald hebben, krijgen een tweede kans tijdens de EK of de British 
Championships.  
Voor de K2 geldt dat tijdens de Wedstrijd in Moskou of Reading voldaan moet worden aan een tijd gevaren; Senioren 
winnaar +10% en Junioren winnaar +15%. 
De commissie Marathon kan op voordracht van de bondscoach Marathon een eventuele extra K2 inschrijven voor de 
WK,(indien zich geen 2 boten hebben gekwalificeerd) bestaande uit vaarders/sters die zich in de K1 al gekwalificeerd 
hebben. 
Tijden en plaatsing worden bepaald t.o.v. de klasse waarop de EK of British Championships wordt gevaren. Prestaties 
Moskou gaan voor prestaties Reading. Kwalificatie alleen mogelijk in de senioren en junioren klassen. 
 
 
Tijdnorm WC lite Parijs en EK marathon Moskou / National British Championships; 
heren sen tijd winnaar + 15% 
heren u23 tijd winnaar senioren + 20% (EK: +15% in U23 klasse) 
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dames sen tijd winnares + 15% 
dames u23 tijd winnares senioren + 20% (EK: +15% in U23 klasse) 
heren jun tijd winnaar + 20% 
dames jun tijd winnaar + 20% 
 
 
 
 
 
Kwalificatie voor WK 30 september- 3 oktober 2021 Bascov (Roemenië) (korte afstand) 
 
Kwalificatiewedstrijd 
 
World Cup Lite Parijs      19-20 juni 2021  
 
2e kans bij de   
 
• EK Moskou   K1     8 - 11 juli 2021 
 
 
Kwalificatienormen:  
In aanmerking voor deelname WK komen vaarders/sters die bij de eerste 2 Nederlandse deelnemers zijn geëindigd bij 
de World Cup met een tijd van de winnaar(es) +12% zijn geëindigd.  
  
Afwijking:  
Wanneer het aantal beschikbare plaatsen niet ingevuld zijn door de bovenstaande criteria, kan een vaarder/ster bij 
voldoende aangetoond niveau op bovenstaande wedstrijden alsnog door de Commissie Marathon voorgedragen 
worden door de bondscoach.  
 
Nederland mag per nummer op de WK maximaal 2 boten inschrijven 
 

 
 
Masters   
Masters kunnen individueel inschrijven. Indien men vragen heeft over ondersteuning tijdens masterwedstrijden in 
Bascov, Moskou of Shaoxing kan men contact opnemen met de marathon commissie van het Watersportverbond.  
  

 
 
Voor het EK en WK evenement wijst het Watersportverbond een teammanager (afhankelijk van de 
grootte van de ploeg) aan. 50% van de kosten voor deze teammanager worden indien nodig evenredig 
omgeslagen over alle deelnemers (ook masters die deel willen uitmaken van het team).   
  
Verder moeten de deelnemers zelf alle eigen kosten betalen. 
  
Indien de sporters een fysiotherapeut of eigen trainer mee willen nemen, dan dienen alle kosten 
hiervoor ook door de sporters gedragen te worden. Afspraken over verblijf bij de nationale ploeg in 
overleg met de bondscoach Bert Onnekes.  
 

 
De uiteindelijke selectie wordt vastgesteld door een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter 
en secretaris van het Platform Kanosport na overleg met de bondscoach marathon en de manager Wedstrijdsport.  
Zij beslissen ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de selectie.  
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World Games, 7-17 juli 2022, BIRMINGHAM (Alabama, USA) 
 
 
Kwalificatiewedstrijd 
 
WK Bascov     30 september - 3 oktober 2021 
 
Kwalificatienormen:  
 
Op basis van de prestaties van de deelnemers aan de standaard afstand heren en dames tijdens het WK wordt de 
quota plaatsen voor de deelnemende landen aan de World Games ingedeeld, zie onderstaande link van het ICF: 
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/world_games_2022_cam_-
_qualification_system_icf_cam_final.pdf 
 
 
Indien Nederland wordt uitgenodigd door het ICF voor deel te nemen aan de World Games zal er begin 2022 de 
selectie van vaarder(s) worden vastgesteld door de selectiecommissie in overleg met de bondscoach marathon en de 
manager wedstrijdsport .  


