
          
 

Kwalificatienormen Paracanoe 2023 
 
Definities 
 
Kwalificatie: In dit document refereert de term kwalificatie aan de procedure voor het behalen van 
een startplek op World Cups, het EK senioren en het WK senioren 2023.  
 
EK Paracanoe:  
27 - 30 juli 2023  Montemor-O-Velho, Portugal 
 
WK Paracanoe:  
23 - 26 augustus 2023  Duisburg, Duitsland 
 
World Cup Paracanoe:  
11 - 14 mei 2023  Szeged, Hongarije 
30 aug - 1 Sep 2023  Parijs, Frankrijk  
 
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, behoudens geslacht. 
 
 
Kwalificatiewedstrijden  
 
Op de volgende Nederlandse wedstrijden kan men zich kwalificeren voor World Cups, het EK en WK 
in 2023; 

• NK 2022 in de klasse Parakano K1, 200 meter 

• Elke Nederlandse Kanosprint wedstrijd in een K1 klasse over 200 meter in 2023, mits deze 
wedstrijd tijdig plaats vindt voor het behalen van de deadlines voor inschrijving van de WC 
wedstrijd(en), het EK of WK. 

• Elke Nederlandse Paracanoe wedstrijd in een Va’a klasse over 200 meter in 2023, mits deze 
wedstrijd tijdig plaats vindt voor het behalen van de deadlines voor inschrijving van de WC 
wedstrijd(en), het EK of WK. 

We stellen onderstaande selectietijden vast. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde (Gemiddeld /Average 
= AVG) Last-to-Finish (LTF) tijd plus 10% in de A Finales van grote wedstrijden van afgelopen 3 jaren, in de 
voor de sporter van toepassing zijnde discipline, categorie en classificatie.   

Om te kwalificeren moet de sporter minimaal voldoen aan het realiseren van een vaartijd even snel of 
sneller dan de selectietijden, genoemd in onderstaande tabel, in de kolom “selectie 23” 



In onderstaand overzicht zijn de volgende A Finale uitslagen gewogen: 
EK 2019, WK 2019, EK 2021, OS Tokyo 2020 (’21), EK 2022, WK 2022. 
Volledige overzicht is op verzoek opvraagbaar bij de Commissie Parakano (mail@parakano.nl) 

 

Heren   AVG 10% selectie 23 

KL1 1 47,533 52,286   

  2 48,620 53,482   

  3 49,457 54,403   

  LTF 59,842 65,826 65,826 

KL2 1 43,170 47,487   

  2 44,067 48,473   

  3 44,504 48,955   

  LTF 50,601 55,661 55,661 

KL3 1 40,822 44,905   

  2 41,310 45,441   

  3 41,715 45,886   

  LTF 45,510 50,061 50,06 

VL1 1 65,156 71,672   

  2 71,001 78,101   

  3 74,505 81,956   

  LTF 94,120 103,532 103,53 

VL2 1 53,025 58,328   

  2 54,213 59,634   

  3 54,632 60,096   

  LTF 58,146 63,960 63,96 

VL3 1 48,712 53,584   

  2 49,450 54,395   

  3 49,952 54,947   

  LTF 52,961 58,257 58,26 

 

Dames   AVG 10%  selectie 23 

KL1 1 54,665 60,132   

  2 55,526 61,078   

  3 56,362 61,998   

  LTF 68,527 75,380 75,38 

KL2 1 49,577 54,535   

  2 50,757 55,833   

  3 52,514 57,766   

  LTF 61,786 67,964 67,96 
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KL3 1 41,360 45,496   

  2 49,596 54,555   

  3 50,298 55,328   

  LTF 56,005 61,606 61,61 

VL1 1 80,734 88,807   

  2 83,849 92,234   

  3 82,984  91,282   

  LTF 89,220 98,142 98,14 

VL2 1 59,740 65,714   

  2 62,870 69,157   

  3 65,081 71,589   

  LTF 73,403 80,743 80,743 

VL3 1 75,192  82,711   

  2 76,675  84,343   

  3 81,197  89,317   

  LTF 95,102 104,612 104,612 

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 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 World Cups, EK senioren, WK senioren, 
EK Junioren & U23, WK Junioren & U23.  

Voorwaarden m.b.t. deze eventuele aanwijsplek zijn: 
- Dat de deelname van belang is voor de lange termijn ambitie Paracanoe  
- Het voorstel wordt uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de wedstrijd gedaan bij de selectiecommissie, 
of zoveel eerder als nodig om de deadline voor inschrijving te behalen. 

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 peddelsport 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 charlotte.bakkes@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. 


