
 
  

Aangepaste Kwalificatienormen Marathon 2020  
  

 

Inleiding: 

Op de volgende pagina’s vind je de kwalificatienormen marathon voor de rest van het seizoen 2020. Vanwege Corona 

maatregelen is het tot begin september 2020 niet mogelijk om evenementen te organiseren. We gaan er bij dit plan 

vanuit dat dit na 1 september wel weer mogelijk is.  

De ECA (Europese Commissie) wil de EK Marathon in Budapest, als het haalbaar is (eind juni wordt er een beslissing 

genomen) op 2-3-4 oktober 2020 organiseren. Of er hier ook een masters event gehouden wordt, is nog niet duidelijk. 

Of, waar en wanneer er verdere internationale wedstrijden gehouden worden is op dit moment niet duidelijk. Zodra 

hierover duidelijkheid is worden jullie geïnformeerd. 

Het doel van dit document is de marathon kanovaarders/sters in Nederland, voor zover mogelijk, duidelijkheid te 

geven, wat ze moeten doen om namens Nederland deel te kunnen en mogen nemen aan grote internationale kano 

marathons en de EK.  

De bedoeling is voor 2020 dat Nederland op elk van deze evenementen met een ploeg deel zal nemen. 

Naast de EK, willen we een ploeg namens Nederland deel te laten nemen aan de volgende internationale 

marathonwedstrijd: 

- 7-9 augustus 2020 : Deense marathon kampioenschappen in Maribo 

 

De kwalificatienormen, zoals ze in dit document beschreven staan, zijn bepaald aan de hand van resultaten van 

Nederlandse deelnemers aan grote internationale wedstrijden in eerdere jaren. Voor verdere vragen kun je contact 

zoeken met de Commissie Marathon van het Watersportverbond. 

 

 

 

De aangepaste kwalificatienormen zijn geldig vanaf 1 juli 2020.   

Eerder gepubliceerde kwalificatienormen komen uiteraard te vervallen.  



 
Kwalificatie EK normale afstanden 2-4 oktober 2020 BUDAPEST (Hongarije)    
  

Kwalificatiewedstrijden;  

 

Brabantmarathon/NK K1 (alleen K1)   06 september 2020 

Rottemerenmarathon/NK K2 (alleen K2)   13 september 2020 

 

Kwalificatienormen:  

In aanmerking voor deelname EK komen vaarders/sters die aangeven naar het EK te gaan. Geëindigd zijn bij de 

snelste 2 Nederlandse deelnemers bij bovengenoemde wedstrijden en voldoen aan de tijdnorm.  

De commissie Marathon kan op voordracht van de bondscoach Marathon een eventuele extra K2 inschrijven voor de 

EK (indien zich geen 2 boten hebben gekwalificeerd) bestaande uit vaarders/sters die in de K1 aan de tijdnorm hebben 

voldaan. 

 
Tijdnorm Brabant marathon en Rottemeren marathon: 

heren sen tijd winnaar + 10% 
heren u23 tijd winnaar senioren + 15% (K2 U23 niet mogelijk) 
dames sen tijd winnares + 10% 
dames u23 tijd winnares senioren + 15% (K2 U23 niet mogelijk) 
heren jun tijd winnaar junioren + 10% 
dames jun tijd winnares junioren + 10% 

 

 

 

Kwalificatie voor korte afstand EK 2-4 oktober 2020 BUDAPEST (Hongarije) 
 

Viking sprint marathon (junioren en senioren)  5 september  

 

Kwalificatienormen:  

In aanmerking voor deelname EK komen vaarders/sters die aangeven naar het EK te gaan. Geëindigd zijn bij de 
snelste 2 Nederlandse deelnemers bij bovengenoemde wedstrijd met een tijd van de winnaar(es) +12% zijn geëindigd.  

Afwijking:  

Wanneer het aantal beschikbare plaatsen niet opgevuld zijn door de bovenstaande criteria, kan een vaarder/ster bij 
voldoende aangetoond niveau op bovenstaande wedstrijden alsnog door de Commissie Marathon voorgedragen 
worden door de bondscoach.  

Nederland mag per nummer op de EK maximaal 2 boten inschrijven  

 

Inschrijving moet plaatsvinden door het Watersportverbond. De sluiting voor de inschrijving is op dit moment nog niet 
bekend.   
  



 
Masters  

Op dit moment is het onduidelijk of er tijdens de EK ook Masters wedstrijden zullen zijn. Indien dit het geval is kunnen 
Masters zich individueel inschrijven. Indien men vragen heeft over ondersteuning tijdens masterwedstrijden in 
Budapest kan men contact opnemen met de marathon commissie van het Watersportverbond.  

Kosten  

Voor het EK evenement wijst het Watersportverbond een teammanager (afhankelijk van de grootte van de ploeg) aan. 
50% van de kosten voor deze teammanager worden indien nodig evenredig omgeslagen over alle deelnemers (ook 
masters die deel willen uitmaken van het team).  

De accreditatie voor de deelnemende junioren, senioren en senioren U23 wordt vergoed door de marathoncommissie, 
alsmede de accreditatie voor maximaal 2 begeleiders. 

Verder moeten de deelnemers zelf alle eigen kosten betalen.  

Indien de sporters een fysiotherapeut of eigen trainer mee willen nemen, dan dienen alle kosten hiervoor ook door de 
sporters gedragen te worden. Afspraken voor hun verblijf bij de nationale ploeg in overleg met de bondscoach Bert 
Onnekes.  

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 kanomarathon, na overleg met de bondscoach 
en de manager Wedstrijdsport. 
Zij beslissen ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de selectie.  

 


