
Kwalificatienormen Paracanoe 2022 
 
Definities 
 
Kwalificatie: In dit document refereert de term kwalificatie aan de procedure voor het behalen van 
een startplek op het EK sen Munchen 18 t/m 21 augustus 2022 
 
Discipline: Met discipline worden de verschillende bootklassen bedoeld waarin de atleten starten 
tijdens de wedstrijd. Dit zijn: K1 en Va’a. 
 
Classificatie: Met classificatie wordt bedoeld, buiten de onderverdeling in disciplines, de 
onderverdeling naar beperking. KL1 tm/ KL3 en VL1 t/m VL3. Classificatie is daarmee dus specifieker 
dan discipline. 
 
Categorie: 
Daar we op dit moment uitsluitend “senior” en “masters” parakano sporters kennen in Nederland wordt 
er geen verdere onderverdeling gemaakt naar categorie. 
 
 
 
Kwalificatiewedstrijden voor EK  

Gezien de beperkte internationale kalender voor Paracanoe is het houden van een internationale 
kwalificatiewedstrijd voor Paracanoe in 2022 niet realiseerbaar. De kwalificatiewedstrijd van 
Kanosprint in Essen (Kanosprint) heeft geen Paracanoe wedstrijden in het programma. 

Op de volgende Nederlandse wedstrijden kan men zich kwalificeren voor het EK; 
Hanzeregatta: 18 en 19 juni 2022 
ZP Sprintcup: 12 juni 2022 

 

EK Munchen 

Het EK 2022 in München wordt gezien als een belangrijke milestone met het oog op eventuele kwalificatie 
in 2023 voor de Paralympics van Parijs 2024. Uitgangspunt voor kwalificatie is dat de Nederlandse 
Paracanoe deelnemers mee moeten kunnen in het totale veld. Eindigen als laatste is geen probleem, 
maar ze moeten relatief dicht achter het veld kunnen finishen in de heats.  

Gebaseerd op de gemiddelde (Gemiddeld /Average = AVG) podiumtijden en de Last-to-Finish (LTF) tijd in 
de Finals van grote wedstrijden afgelopen jaren stellen we onderstaande tijden van AVG LTF +25% vast 
voor de voor de sporter geldende classificatie. Men moet minimaal voldoen aan de tijden, genoemd in 
onderstaande tabel, in de kolom “selectie 22” 

 

 

 

 

 



In onderstaand overzicht zijn de volgende Final uitslagen gewogen: 
OS Rio 2016, EK 2019, WK 2019, EK 2021, OS Tokyo 2020 (’21). 

De +10% is een indicatie voor de te behalen eis voor kwalificatie voor WC, EK en WK in 2023. 

Heren   AVG 10% 25% selectie 22 

KL1 1 48,296 53,125 60,370   

  2 49,261 54,187 61,576   

  3 49,783 54,762 62,229   

  LTF 58,043 63,848 72,554 72,554 

KL2 1 43,302 47,632 54,127   

  2 44,390 48,829 55,488   

  3 44,915 49,406 56,144   

  LTF 50,379 55,416 62,973 62,973 

KL3 1 40,425 44,468 50,531   

  2 40,920 45,012 51,151   

  3 41,344 45,479 51,680   

  LTF 45,208 49,729 56,510 56,51 

VL1 1 63,332 69,665 79,165   

  2 70,231 77,254 87,789   

  3 74,270 81,697 92,838   

  LTF 94,670 104,137 118,338 118,34 

VL2 1 53,134 58,447 66,417   

  2 54,529 59,982 68,162   

  3 54,766 60,242 68,457   

  LTF 57,194 62,913 71,492 71,49 

VL3 1 49,483 54,431 61,853   

  2 50,119 55,131 62,649   

  3 50,672 55,739 63,339   

  LTF 53,408 58,749 66,760 66,76 

 

Dames   AVG 25% selectie 22 

KL1 1 56,423 70,529   

  2 57,067 71,334   

  3 58,171 72,714   

  LTF 69,876 87,346 87,35 

KL2 1 51,061 63,826   

  2 52,393 65,491   

  3 54,217 67,772   

  LTF 60,569 75,712 75,712 

KL3 1 50,413 63,016   



  2 50,865 63,582   

  3 51,740 64,675   

  LTF 57,791 72,239 72,24 

VL1 1 85,096 106,370   

  2 90,484 113,105      TBD 

  3       

  LTF       

VL2 1 60,666 75,833   

  2 84,439 105,548   

  3 130,442 163,052   

  LTF 70,909 88,636 88,64 

VL3 1 61,389 76,737   

  2 62,890 78,613   

  3 66,299 82,874  
  LTF 77,813          97.266            97,27 

 

Bijzondere bepalingen  

Afwijking  

Voor alle sporters en boten geldt, dat men in principe aan de kwalificatienorm moet voldoen, wil men 
uitgezonden worden. In het kader van de ontwikkeling van de Paracanoe kan de selectiecommissie 
Paracanoe, indien de selectie-eis niet wordt behaald, een sporter/boot (K1, V1) per classificatie 
voorstellen / vrijstellen van classificatie-eis ter aanwijzing voor de EK senioren.  

 Voorwaarden m.b.t. deze eventuele aanwijsplek zijn: 
- Dat de deelname van belang is voor de lange termijn ambitie Paracanoe  
- Het voorstel wordt uiterlijk 5 weken voorafgaand aan de EK gedaan bij de selectiecommissie.  

Teammanager aanwijzen  

Bij een internationaal evenement zoals hier opgenomen, zal het Watersportverbond in overleg met de 
betrokkenen een teammanager aanwijzen. Per evenement wordt bekeken of er een teammanager 
meegaat. De kosten voor de teammanager (en ook van de trainer) zullen (indien nodig) evenredig 
omgeslagen worden over alle deelnemers, tenzij er andere afspraken worden gemaakt.  

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 Parakano 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,- of meer.  

 

 



Selectie  

De uiteindelijke selectie wordt vastgesteld door een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, 
vicevoorzitter en accountmanager kanosport van het Platform Kanosport, op voordracht van de 
Commissie Parakano, na overleg met de Manager Topsport. 
De selectiecommissie beslist ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de selectie.  

Beroepsprocedure  

Als een atleet het niet eens is met de uitkomst van de kwalificatieprocedure, kan hij of zij contact 
opnemen met het Platform Kanosport via e-mail bejanca.van.grootheest@watersportverbond.nl. 
Komen de atleet en het Platform Kanosport niet tot een overeenstemming, dan zal het geschil 
voorgelegd worden aan de Tuchtraad van het Watersportverbond. 

 

 

 

Een selectiecommissie zal in overleg met de Commissie Parakano de selectie voor het EK senioren in 
München vast stellen op basis van onderstaande globale uitgangspunten. De selectiecommissie 
bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en accountmanager van het Platform Kanosport.  

 


