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Kwalificatienormen Kanosprint 2020 
 
Definities 
 
Kwalificatie: In dit document refereert de term kwalificatie aan de procedure voor het behalen van 
een startplek op de wedstrijden genoemd onder “Kwalificatie geldt voor deelname aan de volgende 
wedstrijden” . 
 
Discipline: Met discipline worden de verschillende bootklassen bedoeld waarin de atleten starten 
tijdens de wedstrijd. Dit zijn: o.a. K1M, K2W, C1M. 
 
Categorie: Met categorie wordt bedoeld, buiten de onderverdeling in disciplines, de onderverdeling in 
leeftijdsklassen. K1WS is een categorie,K1MJ is een categorie, evenals K2WJ etc. Categorie is 
daarmee dus specifieker dan discipline. 
 
 
 
 
Kwalificatie geldt voor deelname aan de volgende wedstrijden 
 
WC 2      21 - 24 mei 2020  Duisburg (Duitsland) tevens OKT Wereld (1 plaats) 
EK sen 4 - 7 juni 2020   Bascov (Roemenië) 
EK jun/u23   2 - 5 juli 2020      Moskou (Rusland) 
WK sen (Niet Olymp.) 10 - 12 juli 2020  Szeged (Hongarije) 
WK jun/u23   16 - 19 juli 2020   Brandenburg (Duitsland) 
WK studenten     21 - 23 aug 2020 Minsk (Wit Rusland) 
 
 
 
 
 
Kwalificatiewedstrijd voor WC2, EK jun/u23, WK jun/u23 en WK studenten 
 
Fruehjahrsregatta Essen  24-26 april 2020  
 
Kwalificatie voor de WC2, EK u23, WK u23 en WK studenten moet plaatsvinden in de LK1 klasse 
tijdens de Fruehjahrsregatta Essen. 
Kwalificatie voor EK jun en WK jun moet plaatsvinden in de jun klasse tijdens Fruehjahrsregatta 
Essen. 
De nadruk ligt op selectie voor Olympische nummers. 
 
Voor nummers die in Essen niet gevaren worden, zal de bondscoach in overleg met die vaarders, die 
onderdeel zijn van het Focusplan, een oplossing zoeken en aan de selectiecommissie een voorstel 
doen. Voor vaarders die geen onderdeel zijn van het Focusplan, zal de commissie kanosprint in 
overleg met die vaarders een oplossing zoeken en een voorstel doen aan de selectiecommissie. 
 
Uiterlijk 19 april 2020 moeten de vaarders per mail aangeven, bij  de commissie kanosprint (niet 
focussporters) of bij de bondscoach (voor focussporters), of zij van bovenstaande regeling gebruik 
willen maken. 
 
 
Kwalificatiewedstrijd voor EK sen en WK sen 
 
World Cup 1 Racice (Tsjechië)     8 mei - 10 mei 2020            of 
World Cup 2 Duisburg (Duitsland)  21 mei - 24 mei 2020 



 

Kwalificatienormen kanosprint 01-01-2020                                                                                                                            2 

 

 
 
Kwalificatienormen voor WC2 
 

1. De twee hoogst geklasseerde NL-sporters/boten per categorie per afstand kwalificeren zich 
voor de World Cups.  

2. Behalen van de finale en de tijden van de eerste twee NL-sporters/boten bedraagt maximaal : 
o 5% voor niet-Olympische nummers  (vb 2 min. 10 sec wordt norm 2 min. 16,5 sec.) 
o 8% voor Olympische nummers (vb 2 min. 10 sec wordt norm 2 min. 20,4 sec.) 

meer dan de tijd van de winnaar in de betreffende finale.  
Aan beide normen moet voldaan worden. 
 
 
 
Kwalificatienormen voor EK en WK Junioren: 
 

1. Alleen de hoogst geklasseerde NL sporter/boot/team per categorie per afstand kan zich 
kwalificeren. 

2. Behalen van de finale en de tijd van de hoogst geklasseerde NL sporter/boot/team bedraagt 
maximaal 5% meer dan de tijd van de winnaar in de betreffende finale. 
(voorbeeld; tijd winnaar is 2 min. 10 sec. ; dan moet de hoogst geklasseerde NL 
sporter/boot/team finishen binnen 2 min. 16,5 sec.). 

 
 
 
Kwalificatienormen voor EK en WK U23: 
 

1. Alleen de hoogst geklasseerde  NL sporter/boot/team per categorie per afstand kan zich 
kwalificeren als de tijd van de hoogst geklasseerde NL sporter/boot/team maximaal 8% meer 
bedraagt dan de tijd van de winnaar in de betreffende wedstrijd. 
(voorbeeld; tijd winnaar is 2 min. 10 sec. ; dan moet de eerste NL sporter/boot/team finishen 
binnen 2 min. 20,4 sec.) 
Als de eerste NL sporter/boot/team de finale heeft bereikt, geldt 8% meer tijd als de winnaar in 
de finale. 
Als de eerste NL sporter/boot/team de halve finale heeft bereikt, geldt 8% meer tijd als de 
beste tijd in de halve finale. 

 
 
Kwalificatienormen voor WK studenten: 
 

1. Alleen de hoogst geklasseerde  NL sporter(student)/boot/team per categorie per afstand 
kwalificeert zich. 
 

 
Kwalificatienormen voor  EK sen en WK sen 
 

1. De hoogst geklasseerde sporter/boot per categorie per afstand op de World Cup zijn.  
2. Bij de top-16 op Olympische en top-12 op niet-Olympische nummers van het gestarte 

deelnemersveld, geschoond met 1 deelnemer per land, eindigen.  
3. Bij de eerste 70% (wiskundig afgerond op hele procenten) van het daadwerkelijk gestarte 

deelnemersveld (DNF en DSQ tellen wel mee,  Signed off en DNS tellen niet mee), 
geschoond met  
1 deelnemer per land, eindigen.  

Men kan zich als sporter/boot/team kwalificeren op een (1) van de twee (2) WC’s. 
Als op een nummer de kwalificatie door meerdere sporters/boten/teams is gehaald, volgt een ‘paddle 
off’, om de uiteindelijk geselecteerde aan te wijzen. 
Deze ‘paddle off’ wordt, zo snel als mogelijk is, vastgesteld na de tweede World Cup in Duisburg. 
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Speciale eenmalige regeling voor deelname WC1 Racice 
  
WC1;  8 -10 mei Racice (Tsjechië) tevens OKT Europa (2 plaatsen) 
Op de WC1 in Racice zijn nog 2 landenplekken in de K1 te behalen voor de 2 beste Europese landen 
die nog geen landenplek in de K1 hebben behaald. 
De inschrijving met namen moet voor 29 april 2020 gebeuren. Dit lukt dus niet als er gewacht moet 
worden op de uitslagen van Essen. 
Daarom moet er op een andere manier de deelname aan de WC1 vastgesteld worden. 
Vaarders/sters die willen starten op de WC1 moeten zich voor 1 april melden bij het Platform 
Kanosport, waarna, afhankelijk van de aanmeldingen, bekeken word hoe te selecteren. 
Jitta van der Laan en Bram Brandjes kunnen aanspraak maken op een startplek in de K1, aangezien 
zij door hun deelname aan het WK 2019, de mogelijkheid voor deelname aan een OKT veilig gesteld 
hebben. 
 
 
 
 
 
Bijzondere bepalingen 
 
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 hogere 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. 
 
 
De K1 selectie gebeurt op persoonlijke titel. Wie zich plaatst mag ook starten. In de K2 en K4 
selecteert zich in eerste instantie een boot voor een toernooi. De bondscoach kan besluiten in 
samenspraak met de betrokken sporters en de selectiecommissie, om de samenstelling van deze boot 
te wijzigen.  
Dit kan voorkomen als een snellere boot voor deze wedstrijd kan worden gemaakt, als de bezetting in 
verband met andere nummers niet combineerbaar is en als er keuzes gemaakt dienen te worden 
tussen EK en WK.  
De wijziging(en) kan(kunnen) alleen plaatsvinden met toestemming van de betrokken sporters en de 
andere sporters die zich in Essen of op een World Cup, voor dat nummer geplaatst hebben. 
 
 
 
 
Leerpositie voordracht  
Op voordracht van de bondscoach kan bij de heren 1 boot en bij de dames 1 boot aan World Cups 
worden toegevoegd bestaande uit focussporter(s). Dit als onderdeel van het Focusplan 2020-2024. 
Deze op voordracht toegevoegde boten mogen starten, ook als zij niet in Essen de kwalificatie hebben 
kunnen varen. Voorwaarde is dat zij niet de plek van een gekwalificeerde boot kunnen innemen. 
Indien zij varen op een afstand waar ook een gekwalificeerde Nederlandse boot actief is kunnen deze 
leerpositie boten zich niet plaatsen voor EK en WK senioren, tenzij de in Essen geselecteerde boot 
niet voldoet aan de eisen voor deelname aan EK en WK en deze aangewezen boten daar wel aan 
voldoen.  
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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. Voor deelnemers aan het Focusplan geldt 
dat zij samenwerken met de centrale ploegleiding.  
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. 
 
 
 
 
 
Selectie 
De uiteindelijke selectie wordt vastgesteld door een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, 
vicevoorzitter en secretaris van het Platform Kanosport, op voordracht van de commissie kanosprint, 
na overleg met de bondscoach en de manager Topsport. 
Zij beslissen ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de selectie. 
 


