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Grants 
Voor zeilers van de Topzeil Academie (exclusief sporters met Selectie Status of hoger) geldt er een Grant systeem voor aangewezen 
internationale wedstrijden. (Zie in de bijlage per discipline voor welke wedstrijden welke prestatie-eis geldt i.c.m. de bijbehorende Grant 
vergoeding). 
Een systeem waar op basis van prestatie, (een deel van de) kosten kunnen worden terugverdiend.  
 
Dit systeem is er om te zorgen dat: 

- Zeilers/ Surfers leren de juiste wedstrijden uit te zoeken waar ze leren winnen, i.p.v. achteraan meezeilen. 
- Er extra geld komt bij onze presterende toppers, zodat deze iets extra’s kunnen doen. 
- Zeilers/ Surfers leren omgaan met druk. 
- De minder kapitaal krachtige zeilers de mogelijkheid hebben om internationaal te zeilen. 

 
Voor W(J)K’s buiten Europa en/of een verplichte boot charter geldt dat zeilers een Gegarandeerde “Bronze” Grant uitgekeerd krijgen (mits 
het budget het dat jaar toelaat). De toewijzing gebeurt op basis van selectie via daarvoor aangewezen wedstrijden. 

Om ondersteund door het Watersportverbond deel te kunnen nemen aan een senioren WK dienen zeilers in de Laser (Standaard en 
Radiaal) een prestatielimiet te varen. Deze limiet + het aangemerkte event staat per klasse aangegeven in de bijlage. 
Reden: we willen alleen mensen naar het hoogste podium afvaardigen die een goede kans hebben om bij de eerste 50% te eindigen. 

Talent statussen 
In dezelfde tabel  worden ook de prestatie-eisen aangegeven voor de wedstrijden waar een Talent status behaald kan worden. Streven is 
dat een zeiler 2 kansen per seizoen krijgt om een status te varen in een Talentplan klasse. Aanvullende eisen voor een Talent status staan 
omschreven in het Talentprofiel. 
 
Voorwaarden 
De Grants en Statussen worden uitgekeerd aan zeilers, mits ze lid zijn van de Topzeil Academie of van de NTT, op basis van ranking. Er is 
een maximum aantal uit te keren Grants, zie bijlage voor aantal Grants per discipline en wedstrijd. Er is geen maximum voor statussen, 
alleen een prestatie - en programma-eis in de toekomst (zie Talentprofiel). Om de Grant te ontvangen dient er een factuur gestuurd te 
worden.  
 
Opmerkingen: 

• Jaarlijks wordt de bijlage herzien en worden de Evenementen en het aantal Grants bepaald 
• Waar er onduidelijkheid is beslist het Watersportverbond 

• Wanneer er gemengd gevaren wordt zal er een aparte mannen/vrouwen ranking gemaakt worden, mits in de bijlage staat 
aangegeven dat er aparte mannen/vrouwen Grants zijn.  
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Bijlage: Grant tabellen 1 mans / windsurfen / 2 mans 

 

 

Resultaat Aantal Bedrag Resultaat Aantal Bedrag Resultaat Aantal Bedrag

NOC*NSF A-status events WK Japan + EK Porto

WK Japan selectie Top 35% Palma (Selectie status en hogere NOC NSF statussen zijn gegarandeerd)

Senior (zeilers  >21 jaar) 

Palma (SE) Top 45% 2 € 400 Top 35% 2 € 400 Top 15 2 € 1.500

WC Genoa Top 45% 2 € 400 Top 35% 2 € 400 Top 15 2 € 1.500

EK Porto (SE) Top 45% 2 € 400 Top 35% 2 € 400 Top 15 2 € 1.500

WK Japan Indien WK selectie-eis gehaald, gegarandeerde grant van 1.250 euro. 

Jeugd U21 (Zeilers >18 jaar en <21 jaar)

Palma (SE) Top 50% 3 € 400 Top 40% 3 € 400 Top 20 1 € 400

EK U21 Dziwnow (SE) Top 24 3 € 500 Top 5 1 € 750

Europa Cup Hyeres Top 12 3 € 300 Top 8 3 € 300 Top 3 1 € 750

Jeugd U19 (Zeilers <19)

EK U21 Dziwnow (SE) Top 26 3 € 500 Top 12 1 € 750

SE= Status evenement

> Buiten het E(J)K of W(J)K geldt dat er een minimale 30 deelnemers moeten zijn om in aanmerk ing te komen voor een Gold Grant.

> Op basis van het aantal inschrijvingen of het niveau van de deelnemers kan het Watersportverbond Talentplan voor aanvang van 

de eerste wedstrijd van een evenement  de prestatie-eis voor dat evenement aanpassen. Het Watersportverbond Talentplan 

 zal proberen de deelnemers hierover van tevoren zo goed alsmogelijk  te informeren, maar schroom niet om dit bij ons te checken. 

>Aantal grants: indien er meer zeilers de prestatie-eis halen dan het aantal grants dat vermeldt staat in de tabel, 

dan gaat de grant naar de zeiler die hoger staat in de einduitslag. 

>EK Porto wordt er gewerkt met de overall rank ing, niet de geschoonde rank ing. 

>Europa Cup Hyeres en Hoorn wordt er gewerkt met de overall rank ing. 

>Grants kunnen worden behaald door Topzeilacademie en NTT zeilers (incl. wildcard zeilers). 

>In geval van % afronding wordt altijd naar boven afgerond op basis van de actieve deelnemers 

(dit zijn deelnemers die minimaal 1 gefinishte race in de einduitslag hebben).

Laser Standaard
Bronze Grant Silver Grant Gold Grant

Resultaat Aantal Bedrag Resultaat Aantal Bedrag Resultaat Aantal Bedrag

NOC*NSF A-status events WK Japan + EK Porto

WK Japan selectie Top 35% Palma (Selectie status en hogere NOC NSF statussen zijn gegarandeerd)

Senior Dames >  21 

Palma (SE) Top 40% 1 € 400 Top 30% 1 € 400 Top 10 1 € 1.500

WC Genoa Top 40% 1 € 400 Top 30% 1 € 400 Top 10 1 € 1.500

EK Porto (SE) Top 40% 1 € 400 Top 30% 1 € 400 Top 10 1 € 1.500

WK Japan Indien WK selectie-eis gehaald, gegarandeerde grant van 1.250 euro. 

Jeugd Meisjes U21 (Zeilsters >18 jaar en <21 jaar)

Palma (SE) Top 45% 1 € 400 Top 35% 1 € 400 Top 15 1 € 400

EK U21 Dziwnow (SE) x x x Top 10 1 € 500 Top 3 1 € 750

Europa Cup Hyeres Top 8 1 € 300 Top 6 1 € 300 Top 2 1 € 750

WK Japan Indien WK selectie-eis gehaald, gegarandeerde grant van 1.250 euro. 

Jeugd Meisjes <19 

Europa Cup Hoorn (SE) x x x Top 8 1 € 300 Top 2 1 € 300

EK U19 Kalamaki (SE) x x x Top 10 1 € 500 Top 3 1 € 750

Europa Cup Hyeres Top 12 1 € 300 Top 10 1 € 300 Top 3 1 € 750

Jeugd Jongens <19 

Europa Cup Hoorn (SE) x x x Top 6 2 € 300 Top 2 1 € 300

EK U19 Kalamaki (SE) x x x Top 20 2 € 500 Top 3 1 € 750

Europa Cup Hyeres Top 8 2 € 300 Top 6 2 € 300 Top 2 1 € 750

SE= Status evenement

> Buiten het E(J)K of W(J)K geldt dat er een minimale 30 deelnemers moeten zijn om in aanmerk ing te komen voor een Gold Grant.

> Op basis van het aantal inschrijvingen of het niveau van de deelnemers kan het Watersportverbond Talentplan voor aanvang van 

de eerste wedstrijd van een evenement  de prestatie-eis voor dat evenement aanpassen. Het Watersportverbond Talentplan 

 zal proberen de deelnemers hierover van tevoren zo goed alsmogelijk  te informeren, maar schroom niet om dit bij ons te checken. 

>Aantal grants: indien er meer zeilers de prestatie-eis halen dan het aantal grants dat vermeldt staat in de tabel, 

dan gaat de grant naar de zeiler die hoger staat in de einduitslag. 

>EK Porto wordt er gewerkt met de overall rank ing, niet de geschoonde rank ing. 

>Europa Cup Hyeres en Hoorn wordt er gewerkt met de overall rank ing. 

>Grants kunnen worden behaald door Topzeilacademie en NTT zeilers (incl. wildcard zeilers). 

>In geval van % afronding wordt altijd naar boven afgerond op basis van de actieve deelnemers 

(dit zijn deelnemers die minimaal 1 gefinishte race in de einduitslag hebben).

Laser Radial
Bronze Grant Silver Grant Gold Grant
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2 mans (skiff 49er en 49er FX) 
Er is dit jaar gekozen om het grant budget van de 2 mans (Skiff) Topzeil Academie klassen niet individueel uit te keren. Het budget wordt 
ingezet om een totale lasten verlaging van de ploeg te bewerkstelligen. Op deze manier zijn er geen conflicterende  individuele prestatie 
belangen en kan er maximaal door gewisseld worden, wat de leercurve van de sporters ten goede komt.  

Resultaat Aantal Bedrag Resultaat Aantal Bedrag Resultaat Aantal Bedrag

Senior Heren

nvt

Senior Dames

Miami 2019 Top 40% 1 € 400 Top 30% 1 € 400 Top 8 1 € 1.500

EK Palma 2019 Top 40% 

Medemblik --

1 € 400 Top 30% 1 € 400 Top 10 1 € 1.500

WK Garda 2019 Top 40% 1 € 400 Top 30% 1 € 400 Top 10 1 € 1.500

Jeugd Jongens < 21 (Geboren in 1999 of 2000)

Miami 2019 Top 50% 1 € 400 Top 40% 1 € 400 Top 15 1 € 1.500

EK Palma 2019 Top 50% 2 € 400 Top 40% 2 € 400 Top 15 1 € 1.500

WK Garda 2019 Top 50% 2 € 400 Top 40% 2 € 400 Top 15 1 € 1.500

Jeugd Jongens < 19 (geboren 2001 of later)

EK U19 Palma Top 30% * 2 € 500 Top 3 1 € 750

Medemblik Regatta x x x Top 8 2 € 300 Top 3 1 € 300

WK U19 Sint Petersburg Top 30% * 2 € 500 Top 3 1 € 750

Overig

SE= Status evenement

* Tijdens Jeugd evenementen kunnen alleen "Silver en Gold Grants" worden gewonnen en zit er een absolute max aan de top 30%, namelijk : 

WJK eerste 24 jongens en eerste 12 meisjes. EJK eerste 20 jongens en eerste 10 meisjes.

** Wanneer tijdens Qualifier Medemblik  de sporter top 50% eindigt dan heeft deze recht op een gegarandeerde 'Bronze' Grant voor het WK Japan.

> Buiten het E(J)K of W(J)K geldt dat er een minimale deelname van 30 moet zijn om in aanmerk ing te komen voor een Gold Grant

>EK Palma en EK U19 Palma wordt er gewerkt met de overall rank ing, niet de geschoonde rank ing. 

> Op basis van het aantal inschrijvingen of het niveau van de deelnemers kan het Watersportverbond Talentplan voor aanvang van 

de eerste wedstrijd van een evenement  de prestatie-eis voor dat evenement aanpassen. Het Watersportverbond Talentplan 

 zal proberen de deelnemers hierover van tevoren zo goed alsmogelijk  te informeren, maar schroom niet om dit bij ons te checken. 

>In geval van % afronding wordt altijd naar boven afgerond op basis van de actieve deelnemers 

(dit zijn deelnemers die minimaal 1 gefinishte race in de einduitslag hebben).

>Grants kunnen worden behaald door Topzeilacademie en NTT zeilers (incl. wildcard zeilers). 

RSX
Bronze Grant Silver Grant Gold Grant
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