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Kwalificatienormen Kanoslalom  

Kwalificatie document kanoslalom, vastgesteld door DB Platform Kanosport  24 januari 2022 

Onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelen 

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

 

1. Definities 

Kwalificatie:  

In dit document refereert de term kwalificatie aan de procedure voor het behalen van een startplek op de bij hoofdstuk ‘doel 
kwalificatie’ genoemde wedstrijden. 

Discipline:  
Met discipline worden de verschillende bootklassen bedoeld waarin de atleten starten tijdens de wedstrijd. Dit zijn: K1M, 
K1W, C1M, C1W, C2X.  

Categorie:  
Met categorie wordt bedoeld buiten de onderverdeling in disciplines, de onderverdeling in leeftijdsklassen. K1MJ is een 
categorie, evenals C2XJ etc. Categorie is daarmee dus specifieker dan discipline. 

Run:  
Met run wordt in dit document bedoeld het een keer tijdens een wedstrijd varen van de baan. Tijdens de eerste wedstrijddag, 
zaterdag worden twee runs gevaren . Op dag twee worden wederom twee runs gevaren, te refereren als, semi-finale en 
finale.  
(Voor sommige atleten zal het zo zijn dat zij starten in de voorvaart van de semi-finale en/of finale. Hierbij wordt ervoor 
gekozen om deze runs ook te benaderen met de term semi-finale en finale). 

Kwalificatie wedstrijd WK Senioren & EK Senioren en World Cup’s 

De kwalificatiewedstrijd is gepland op 25 - 27 maart 2022. Tijdens de ICF Canoe Slalom Ranking race in Huningue te 
Frankrijk.  
 
Kwalificatiewedstrijd WK & EK Junioren en U23  
De kwalificatiewedstrijd voor Junioren en U23 wordt gehouden op de Duitse wedstrijd in Neuss, gehouden van 30 april tot 1 
mei. 
 
Eindtijd:  

Van één run de som van de vaartijd en strafseconden. 

Percentage:  

Dit is het procentuele verschil tussen de winnaar van de dag van een discipline en de deelnemende Nederlandse Atleet. 

Niveau eis:  
Dit is het procentuele verschil per discipline dat maximaal mag ontstaan, tussen de deelnemende Nederlandse atleet en de 

winnaar in de discipline, om zich te kwalificeren.  

Ranking:  

Met ranking wordt in dit document bedoeld de uitslagenlijst van de Nederlandse kwalificatie. Deze wordt verkregen door 
eindtijden van de twee snelste runs, één op zaterdag en één op zondag te nemen en daarvan een percentage ten opzichte 
van de dagwinnaar van de discipline  te berekenen. De verkregen percentages worden opgeteld en gesorteerd van laag naar 
hoog, dit geeft de ranking. 

Dagwinnaar:  
De dagwinnaar is de atleet die in een bepaalde discipline de snelste eindtijd op die dag weet te behalen tijdens de eerste of 
de tweede wedstrijddag. 

Herkansingswedstrijd:: 

De herkansingswedstrijd is La Seu d’Urgel, gehouden op 15 – 16 april 2022 
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2. Doel kwalificatie 

De kwalificatie heeft als doel om op een eerlijke en objectieve manier de atleten van Nederland af te vaardigen 

voor deelname aan de volgende wedstrijden: 

 EK Junioren en U23 

 EK Senioren 

 WK Junioren en U23 

 WK Senioren 

 World Cup wedstrijden 

3. Berekening percentage 

De eindtijden van de snelste run op zaterdag (run 1 of run 2) en de snelste run op zondag (semi-finale of finale) 
worden omgezet in een percentage ( wiskundig afgerond op een (1) decimaal ) per dag ten opzichte van de 
snelste atleet van die dag in de discipline waarvoor de deelnemende atleet een startbewijs wil behalen op een 
van de bovengenoemde wedstrijden.  

Het bepalen van het eerdergenoemde percentage wordt gedaan met behulp van de onderstaande formule. Dat 
percentage wordt berekend voor elke individueel deelnemende atleet in een discipline. Als een atleet deelneemt 
in verschillende disciplines, wordt per discipline het percentage berekend.  

Het berekenen van het percentage gaat als volgt: het verschil tussen de deelnemend atleet (NL) en de 
dagwinnaar in de discipline delen door de eindtijd van de dagwinnaar in de discipline vermenigvuldigd met 100%. 

𝑁𝐿 − 𝑊

𝑊
∗ 100% 

NL =  De individuele Nederlandse atleet 
W =  De dagwinnaar van de discipline waarin de Nederlandse atleet deelneemt.  

Ranking 
Door het optellen van de twee verkregen percentages wordt een ranking gemaakt, waarbij de Nederlander in de 
betreffende discipline met het laagste totaalpercentage de eerste plaats in de ranking inneemt, degene met het 
op één na laagste totaalpercentage de tweede plaats enzovoorts. 
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4. De kwalificatie ranking per discipline komt als volgt tot stand: 

1. De atleet met het laagste totaalpercentage, staat op de eerste plaats, degene met het op één na laagste 
percentage staat op plaats twee, etc. 

2. Wanneer twee of meerdere atleten een gelijke totaalscore hebben dan zal er gekeken worden naar de 
snelste vaartijd van de beide runs die gebruikt zijn om het percentage te berekenen. De atleet met de 
snelste vaartijd zal dan boven de andere atleet eindigen in de kwalificatie ranking. 

3. Om in de ranking te komen moet tevens voldaan zijn aan de niveau-eis. 

 

5. Niveau- eis 
Tevens geldt er een niveau- eis om zo het niveau van de atleten te kunnen garanderen. Alle atleten moeten aan 
het criterium voldoen om in aanmerking te komen voor deelname aan de in hoofdstuk “doel kwalificatie “ 
bovengenoemde wedstrijden. 

De niveau-eis is gebaseerd op de ontwikkeling in de wedstrijduitslagen, hierbij is de lineaire trend van de eerste 
helft van het deelnemersveld doorgetrokken en hiermee is een percentage berekend. Binnen deze marge 
zouden alle deelnemers van de wedstrijd vallen als er geen uitschieters tussen zouden zitten. Door deze eis te 
hanteren wordt er gezorgd dat de geselecteerde sporters het niveau hebben voor de internationale wedstrijden. 

Om te bepalen bij welke percentages de kwaliteit van de geselecteerde sporters verzekerd is, is gebruik gemaakt 
van een statistische berekening. Informatie en inzage in deze berekening kan worden opgevraagd door contact 
op te nemen met de secretaris van de Commissie Slalom via kanoslalom@watersportverbond.com. 

 

6. Discipline gebonden eis 
In alle berekeningen wordt gekeken naar de snelste vaarder in de desbetreffende discipline (K1M, K1W, C1M, 
C1W, C2X,  tijdens de wedstrijd, zowel ICF-ranking als de invitationals klasse. Er wordt per dag bekeken wie er 
het snelste is, waarbij beiden runs meegenomen worden in de berekening. 

 

7. Niveau-eis per categorie in procenten; 

 WK Sen EK Sen WC”s WK U23 EK U23 WK Jun EK Jun 

K1M 31,2 31,2 34,4 34,4 39,4 48,4 64,8 

K1W 31,2 31,2 38,5 38,5 43,5 64,8 81,2 

C1M 36,9 36,9 45,9 45,9 50,9 75,4 91,8 

C1W 65,6 65,6 82,0 82,0 87,0 130,4 146,8 

C2X 65,6 65,6 82,0 82,0 87,0 130,4 146,8 

 Maximum percentage t.o.v. disciplinewinnaar 

 

 

 

mailto:kanoslalom@watersportverbond.
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8 .Extra kans 
Mocht zich een situatie voordoen waarin er sporters zijn die in de kwalificatie niet aan de niveau-eis hebben 

voldaan (maar wel deel hebben genomen), dan is er voor die vaarders een extra kans om alsnog aan de 

gestelde niveau-eis te voldoen. De resultaten in de extra wedstrijden hebben geen invloed op de Ranking, die 

wordt bepaald in de op pagina 1 beschreven wedstrijd in Markkleeberg. 

Als herkansing wordt de wedstrijd gebruikt die beschreven staat op pagina 1 onder “Herkansingswedstrijd” 

 

Het staat de sporters vrij om hier heen te gaan. De ranking van de sporters zal niet veranderen en bij afwezigheid 

in Markkleeberg zullen sporters deze tweede kans niet kunnen gebruiken om zich alsnog te kwalificeren,  doch 

slechts om te voldoen aan de niveau eisen.  

Het format van de extra kwalificatiewedstrijd zal niet hetzelfde zijn als in Markkleeberg. Bij deze wedstrijd kan de 

Commissie Slalom geen zorg dragen dat elke deelnemende Nederlandse vaarder vier runs mag varen.  

 

De norm voor de herkansing zal als volgt tot stand komen: tijdens de wedstrijd in Markkleeberg zal voor de 

desbetreffende klasse bepaald worden wat het aantal ICF ranking punten is wat correspondeert met het 

gestelde percentage. Deze berekening zal voor beide kwalificatie dagen in Markkleeberg worden uitgevoerd 

zoals beschreven door de ICF, als was het de kwalificatiefase van de wedstrijd (Phase offset = 20). Het grootste 

getal van beide dagen zal gelden als norm waaraan voldaan moet worden tijdens de ‘extra kans’. Tijdens de 

‘extra kans’ zullen de ranking punten berekend worden volgens de ICF formule. 

Op de website van de ICF (http://www.canoeicf.com/2017-icf-canoe-slalom-ranking-events-information) is te 

lezen hoe de punten tot stand komen. Hier onder staat de formule van de ICF, en volgt een voorbeeld van hoe 

een berekening eruit ziet voor de eis bij de K1 heren senioren: 

 

𝑅𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 +
𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝐿𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟
− 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

De “Phase offset” zal in dit geval altijd 20 zijn omdat de berekening in de kwalificatiefase van de wedstrijd gedaan 

wordt. de “Phase Factor” is 150, en de “Quality factor” is in dit geval die van afgelopen jaar. Hoe de Quality factor 

berekend wordt is ook terug te lezen op de website van de ICF.  

Voor de heren K1 senioren is de eis 31,2%, dit wil zeggen dat als eis een tijd van 1,312 * de winnende tijd 

genomen wordt. De snelste tijd op het kwalificatie parcours was 91,15 seconden. De quality factor van de 

wedstrijd in Markkleeberg was 7.61. de berekening ziet er dan als volgt uit: 

𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = 20 +
150∗ 1,312∗91,15

91.15
− 150 + 7.61 = 74,71 

In dit voorbeeld zal een sporter dus een score van maximaal 74,71 moeten halen (minder is beter). Op deze 

zelfde manier is er voor alle disciplines en categorieën te berekenen wat de maximum score is.   

Het beste resultaat telt. Dit wil zeggen: Als de atleet zich kwalificeert voor de (halve) finale worden ook van deze 

runs de ranking points berekend. De run met het laagste aantal ranking points telt. 

 

 

9. Kwalificatie C2X 
Voor kwalificatie voor de klasse C2X  is ook mogelijk dat beiden sporters zich in een van de andere disciplines 

gekwalificeerd hebben, of in de C2X als boot aan de normen hebben voldaan.  

 

 

http://www.canoeicf.com/2017-icf-canoe-slalom-ranking-events-information
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10. Beschikbare plaatsen 

Bij het WK Senioren, EK-senioren, WK U23 & Junioren en EK U23 & Junioren hebben alle categorieën 3 
startplaatsen.  

Op de 5 World Cups 2021 gelden de volgende aantallen startplaatsen per discipline; 

K1M 3; K1W 3; C1M 2; C1W 3 en C2X 2.  

Voorkwalificatie  
Het is op de volgende twee manieren mogelijk om je te kwalificeren met behulp van een prestatie uit het 
voorgaande jaar.  
1. Indien een vaarder zich kwalificeert voor de Olympische spelen is deze persoon in het jaar van de Olympische 
Spelen automatisch gekwalificeerd in de discipline waarin hij of zij uitkomt op de Olympische spelen.  
2. Indien een vaarder een finale haalt tijdens een World-Cup, EK Sen, WK Sen of Olympische Spelen in het 
voorgaande jaar is deze persoon automatisch gekwalificeerd in de discipline waarin hij of zij de finale had 
gehaald. 

11. Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan dat een atleet om medische-, familiaire- of vervoer omstandigheden niet kan 
deelnemen aan de kwalificatiewedstrijd. Dit ter beoordeling van de selectiecommissie.                                   
(Medische omstandigheden wil zeggen; medisch niet in staat te zijn deel te nemen aan de wedstrijd).     
(Familiaire omstandigheden wil zeggen; door ernstige ziekte of overlijden van een familielid t/m de 3e graad, niet 
kunnen deelnemen aan de wedstrijd). 
(Vervoer omstandigheden wil zeggen; buiten de macht van de atleet, verhinderd te zijn naar de wedstrijd te 
reizen). 

Melding eventuele overmacht 
Bij een eventuele overmacht situatie moet de atleet, voorafgaand aan de wedstrijd, bij de secretaris van de 
commissie slalom melden dat hij of zij niet in staat is deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijd.  

Verklaring van overmacht 
Bij een eventuele overmacht situatie moet de atleet uiterlijk 48 uur na melding van de ontstane overmacht situatie 
over een (medische) verklaring beschikken waarin de aard van de overmacht is vastgelegd. Deze verklaring 
moet worden gestuurd naar de secretaris van de commissie slalom. 

Toekenning overmacht 
Overmacht kan alleen worden toegekend door de selectie commissie.  

Toekenning van overmacht wordt o.a. gebaseerd op:  

- De (medische) verklaring van overmacht 

- Advies van de Commissie Slalom 

Na een toegekende overmacht  
In het geval dat de overmacht wordt toegekend dan stelt de Commissie Slalom voor de sporter met de 
toegekende overmacht vast: 

- Of alle beschikbare plekken in de ranking  opgevuld zijn of dat er een plek extra beschikbaar is. 

- Indien er reeds 3 atleten gekwalificeerd zijn, wordt er een paddle off gehouden. 

- Een paddle off kan alleen gehouden worden tegen een atleet die de niveau-eis reeds gehaald heeft en 
door de eigen prestatie of terugtrekking van andere atleten op de 3e positie in de ranking is gekomen. 

- Indien er geen 3 atleten zijn die de niveau-eis hebben gehaald, dan wordt er gezocht naar een 
internationale wedstrijd waar de atleet aan een niveau-eis moet voldoen. 

- Deze wedstrijd is bij voorkeur zo snel mogelijk na het kwalificatiemoment. 

- De atleet die kans maakt op overmacht kan zich enkel nog kwalificeren voor de laatste plek waarmee 
deze nog deel mag nemen aan de internationale wedstrijden.  
(In de meeste gevallen is dit de 3e plek in de ranking, in het geval van minder atleten die de eis hebben 
gehaald. De 1e en 2e plek geven daarmee dus zekerheid om je te kwalificeren voor de wedstrijden.) 
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12. Concrete verdeling van de startplekken 
3 beschikbare 
plaatsen: 

 Kwalificatie plaats 1 direct, op basis van de kwalificatie ranking of rechtstreekse 
plaating. 

  Kwalificatie plaats 2 direct, op basis van de kwalificatie ranking. 

  Kwalificatie plaats 3 indirect indien zich een overmacht situatie voordoet, anders 
direct, op basis van de kwalificatie ranking. 

2 beschikbare 
plaatsen: 

 Kwalificatie plaats 1 direct, op basis van de kwalificatie ranking of rechtstreekste 
plaatsing. 

  Kwalificatie plaats 2 indirect indien zich een overmacht situatie voordoet, anders 
direct, op basis van de kwalificatie ranking. 

 

 

13. Bijzondere bepalingen 

Mocht het zo zijn dat een atleet zich kwalificeert maar geen aanspraak wil maken op uitzending naar de 
betreffende wedstrijd(en), dan zal de eerstvolgende atleet op de ranking binnen die discipline doorschuiven naar 
een hogere positie en op deze manier kwalificatie voor de betreffende wedstrijd(en) afdwingen, mits voldaan is 
aan de  niveau-eis. 

Wanneer een atleet zich voor meerdere kampioenschappen plaatst in diverse leeftijdsgroepen, is het aan de 
atleet te bepalen aan welke wedstrijden hij/zij wil deelnemen. 

De atleten die aanspraak willen maken op uitzending dienen dit voor  15 april a.s. kenbaar te maken bij het 
secretariaat kanosport Watersportverbond (Bejanca van Grootheest). Waar mogelijk zullen atleten na 1 mei 
doorschuiven naar de vrijgekomen plaatsen voor de betreffende wedstrijden.  

 

14. 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 kanoslalom 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. 

 

 

15. 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 kanoslalom, na overleg met de 

bondscoach en de manager Topsport. 

Zij beslissen ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de selectie. 

 


