
 

          

 

Selectiecriteria: Afvaart 2023 
 

• De selectie-eisen zijn zo opgesteld dat bij het behalen ervan in de eerste helft van het 

deelnemersveld op een EK of WK eindigt, dan wel dat jonge junioren of jonge senioren daar na 

toe kunnen groeien. De statische onderbouwing hiervoor staat in bijlage 2. 

 

• Junioren EK/WK 

- De selectie-eis is een maximale achterstand van 7% (#) tov de gemiddelde vaartijd 

van de eerste drie junioren vaarders tijdens minimaal 2 door het afvaartcomité 

aangewezen selectie wedstrijden (zie overzicht selectie wedstrijden). Voor meisjes 

junioren geldt wel dat de wedstrijd voldoende bezet moet zijn ! Dit ter beoordeling 

en onderbouwing door het selectie-comité. 

- In het geval dat zich slechts 2 vaarders kwalificeren KAN het selectiecomité besluiten 

een derde vaarder toe te voegen tbv de ploegenwedstrijd mits zijn 

achterstandspercentage tijdens minimaal twee selectiewedstrijden niet meer 

bedraagt dan de richtlijn voor zijn leeftijd (#) plus 2%. 

- In het geval dat zich slechts 3 vaarders kwalificeren KAN het selectiecomité besluiten 

een vierde vaarder toe te voegen mits zijn achterstandspercentage tijdens minimaal 

twee selectiewedstrijden niet meer bedraagt dan de richtlijn voor zijn leeftijd (#) plus 

2%. 

- Verplichte deelname aan het NK-sprint & NK-klassiek. 

(#) Voor eerste jaars A-junioren geldt een maximale achterstand van 9 % en voor 

2e jaars B-junioren 11% en 1e jaars B-junioren 13%. 

 

• Senioren EK/WK en U23 WK 

- De selectie-eis bi.j de senioren is een maximale achterstand van 7% (##) tov de 

gemiddelde vaartijd van de eerste drie senioren vaarders tijdens minimaal 2 door het 

afvaartcomité aangewezen selectie wedstrijden (zie overzicht selectie wedstrijden). 

Voor de vrouwen geldt wel dat de wedstrijd voldoende bezet moet zijn ! Dit ter 

beoordeling en onderbouwing door het selectie-comité. 

- Voldoen meer dan 4 vaarders aan de bovengenoemde eis dan gaan de beste vier. De 

ranglijst van de beste vier wordt dit jaar tbv het WK SPRINT bepaalt aan de hand van 

het minste achterstandspercentage, gemeten over elke vaarder zijn beste twee 

selectie SPRINT-wedstrijden. 

- In het geval dat zich slechts 2 vaarders kwalificeren KAN het selectiecomité besluiten 

een derde vaarder toe te voegen tbv de teamwedstrijd mits zijn achterstand % tijdens 

minimaal twee selectie-wedstrijden niet meer bedraagt dan 9%. 
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- In het geval dat zich slechts 3 vaarders kwalificeren KAN het selectiecomité besluiten 

een vierde vaarder toe te voegen mits zijn achterstandspercentage tijdens minimaal 

twee selectiewedstrijden niet meer bedraagt dan 9%. 

- Mbt het WK verplichte deelname aan het NK-sprint en NK-klassiek (ook indien deze 

wedstrijden na het WK plaats vinden). 

- Mbt het WK verplichte deelname aan het voorbereidende TK tbv het WK (indien van 

toepassing). 

(##) Voor 1e en 2e jaars U23-senioren geldt een maximale achterstand van 11 %  

voor 3e en 4e jaars U23-senioren 9% TOV de mannelijke senioren. 

 



 

• Voor de senioren-World Cup: 

- De selectie-eis voor senioren is een maximale achterstand van 9% tov de gemiddelde 

vaartijd van de eerste drie senioren vaarders tijdens minimaal 2 door het 

afvaartcomité aangewezen selectie wedstrijden. 

- Voldoen meer dan 6 vaarders aan de bovengenoemde eis dan gaan de beste zes. De 

ranglijst van de beste zes worden bepaalt aan de hand van het minste 

achterstandspercentage, gemeten over elke vaarder zijn beste twee 

selectiewedstrijden (klassiek of sprint). 

- In het geval dat zich minder dan 6 vaarders kwalificeren KAN het selectiecomité 

besluiten om max. 1 vaarder toe te voegen mits zijn achterstandspercentage tijdens 

minimaal twee selectiewedstrijden niet meer bedraagt dan 11%. 

 

• Voor dames-junioren, -U23 en -senioren almede voor junioren, U23-senioren & senioren C1 & 

C2: 

Hiervoor gelden bovenstaande richtlijnen met de toevoeging van een extra toegestane procentuele 

achterstand van 2% (wel dient het deelnemersveld van voldoende niveau te zijn !!!). Dit ivm de 

mindere prestatiedichtheid in de top van het klassement en de grotere niveauverschillen binnen de 

internationale deelnemersvelden in deze categorieën. De aantallen genoemd in bovenstaande 

richtlijnen moeten mbt C2 worden gezien per boot en niet per vaarder. 

• Selectie wedstrijden 2023 (6x sprint, 4x klassiek) 

Zie bijlage 3 wedstrijdkalender ww-afvaart 2023. Potentieel 10 selectie-wedstrijden waarbij ook een 

geografische spreiding is toegepast vanwege Nederlands-Franse vaarders. 

• Selectie comité Afvaart 2023 (3 personen) 

- Voorzitter AC 

- Commissie-lid breedtesport AC 

- Bondstrainer Wildwater-Afvaart 

- Een nader aan te wijzen derde persoon indien er overlap is bij de bovengenoemde 

personen/functies (voor 2023, Algemeen CL AC). 
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• Definitieve selectie tbv (J)EK, (J)WK en World-Cup 

Het selectie comité doet een voorstel voor uitzending van atleten naar (J)EK, (J)WK en World-Cup 

wedstrijden aan het Watersportverbond in de persoon van voorzitter, vice-voorzitter en accountmanager 

peddelsport van het Platform Kanosport. 

. Deze toetsen het voorstel aan de daarvoor opgestelde kwalificatie-eisen en de 

geldende normen binnen het Watersportverbond en geeft nav deze toets het definitieve fiat voor 

het uitzenden van de door de AC voorgedragen sporters. 


