
   

Kwalificatienormen Wildwater-Afvaart 2022 

 
Onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelen 

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

 

 Junioren EK/WK 
 De selectie-eis is een maximale achterstand van 5% (#) t.o.v. de 

gemiddelde vaartijd van de eerste drie junioren vaarders tijdens 

minimaal 3 door het afvaartcomité aangewezen selectie wedstrijden 

(zie overzicht selectie wedstrijden). 

 In het geval dat zich slechts 2 vaarders kwalificeren KAN het 

selectiecomité besluiten een derde vaarder toe te voegen t.b.v. 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 7 % en voor 

2e jaars B-junioren 9% en 1e jaars B-junioren 11%. 

 

 

 Senioren EK/WK en U23  
 De selectie-eis bij de senioren is een maximale achterstand van 5% 

(##) t.o.v. de gemiddelde vaartijd van de eerste drie senioren vaarders 

tijdens minimaal 3 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 selectiecomité. 

 Voldoen meer dan 4 vaarders aan de bovengenoemde eis dan gaan de 

beste vier. De ranglijst van de beste vier worden bepaalt aan de hand 

van het minste achterstandspercentage, gemeten over elke vaarder 

zijn beste twee selectiewedstrijden. 

 In het geval dat zich slechts 2 vaarders kwalificeren KAN het 

selectiecomité besluiten een derde vaarder toe te voegen t.b.v. de 

teamwedstrijd mits zijn achterstand % tijdens minimaal  twee 

selectiewedstrijden niet meer bedraagt dan 9%. 

 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 11%. 

 M.b.t. het WK verplichte deelname aan het NK-sprint en NK-

klassiek (ook indien deze wedstrijden na het WK plaats vinden). 



   
 M.b.t. het WK verplichte deelname aan het voorbereidende TK t.b.v. 

het WK (indien van toepassing). 

 

(##) Voor 1e en 2e  jaars U23-senioren geldt een maximale achterstand van 10 % 

voor 3e en 4e jaars U23-senioren 8% TOV de  mannelijke senioren. 

 

 

 Voor de senioren-World Cup: 
 De selectie-eis voor senioren is een maximale achterstand van 7% 

t.o.v. de gemiddelde vaartijd van de eerste drie senioren vaarders 

tijdens minimaal 3 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 drie selectiewedstrijden. 

 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 m.b.t. C2 worden gezien per boot en niet per vaarder. 

 

 

 Selectie wedstrijden 2022 (6x sprint, 6x klassiek) 
 Fulda in Fulda (Dui), sprint & klassiek, 12 & 13 maart. 

 Rur in Monschau (Dui), klassiek, 19 (training) & 20 maart. 

 Longeville Metz (Fra), 2x sprint, 26 & 27 maart. ECA cup 

 Saale & Sommerda (Dui), sprint & klassiek, 2 & 3 april. 

 Ilz (Dui), klassiek, 9 april. 

 WK kwalificatie Dui, inTreignac (Fra), sp.&kl. 11 t/m 18 april. 

 Oberalster (Dui), sprint & klassiek, 23 & 24 april. 

 

In deze kwalificatie-planning zijn dit jaar 12 meetmomenten  / selectiekansen 

opgenomen. 4 meer dan gebruikelijk. Dit i.v.m. de heersende Corona problematiek. 

 

 



   
 

 

 

 Selectie comité Afvaart 2022 (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 2022, secretaris AC). 

 

 

 Definitieve selectie t.b.v. (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 Platform Kanosport (nu Ab Reinders), vice-voorzitter Platform 

Kanosport (nu Ep Stormink) en accountmanager Platform Kanosport (nu Bejanca 

van Grootheest). 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. 
Zij beslissen ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de 

selectie. 

 

Afwijking 

Wanneer de hoogst geklasseerde sporter(s)/bo(o)t(en) niet op een WC ,EK of WK op het 

betreffende nummer wil(len) uitkomen, kan de naast hoger geklasseerde sporter/boot starten 

op het EK of  WK, als aan de kwalificatienormen is voldaan.  

Uiterlijk 1 week na de kwalificatiewedstrijd geeft de geselecteerde aan of deze gebruik maakt 

van het ticket. De mede gekwalificeerde kan als reserve worden opgegeven in het geval van 

ziekte/uitval. Uiterlijk 10 dagen voor het toernooi is de deadline voor deze vervanging. Het is 

aan de vervanger,  al dan niet gebruik te maken van de startmogelijkheid 

Voor alle sporters en boten geldt, dat men aan alle kwalificatienormen moet voldoen, wil 

men uitgezonden worden. Wordt op een EK of WK een nummer niet bezet, dan kan de 

selectiecommissie bepalen, dat een van de geselecteerde deelnemers, dat nummer mag 

varen. 

 

 

 

 

 



   
Bondscoach/Teammanager 

Bij een internationaal evenement zoals hier opgenomen, zal het Watersportverbond in 

overleg met de bondscoach een teammanager aanwijzen. Per evenement wordt bekeken of 

de bondscoach en/of een teammanager meegaan. De kosten voor de bondscoach en/of 

teammanager 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 kanosprint 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. 

Voor verdere informatie; zie Jaarplan Wildwater-Afvaart 2022 

 

 


