KNZB interne selectieprocedure ten behoeve van de Olympische Spelen in Tokio 2020
Tak van sport:
• Zwemmen
• Marathon zwemmen
Inleiding
De algemene procedure die ertoe leidt dat KNZB-Topsporters worden uitgezonden naar de Olympische Spelen
bestaat hieruit dat (na overleg met de KNZB) NOC*NSF normen en limieten vaststelt voor die uitzending, dat de
KNZB de KNZB-Topsporters voor uitzending voordraagt wanneer de KNZB van oordeel is dat de KNZBTopsporters aan de criteria uit deze normen en limieten voldoen en dat tenslotte NOC*NSF beslist over de
uitzending.
Bij de besluitvorming binnen de KNZB om voordrachten, zoals hiervoor bedoeld, aan NOC*NSF te doen, kunnen
zich keuzevragen voordoen.
De eerste keuzevraag vloeit voort uit de mogelijke omstandigheid dat meer KNZB-Topsporters voldoen aan de
criteria die NOC*NSF voor uitzending naar de Olympische Spelen heeft geformuleerd dan (op het betreffende
nummer) tot de Olympische Spelen worden toegelaten.
De tweede keuzevraag doet zich voor bij de uitzending en samenstelling van estafetteploegen.
Met dit document stelt de KNZB een Reglement vast waarin objectieve, transparante en tijdig kenbare criteria
worden geformuleerd voor het maken van de voormelde keuzes voor de voordracht aan NOC*NSF.
Aan de vaststelling van dit Reglement is overleg voorafgegaan met de Atletencommissie , de coaches van de
High Performance Centra onder leiding van de Technisch Directeur van de KNZB en met het Bestuur van de
KNZB. Voorafgaand aan de vaststelling van dit Reglement heeft ook overleg plaatsgevonden met NOC*NSF en
is de KNZB daarover door NOC*NSF geadviseerd. Het Reglement is voorafgaand aan publicatie ook al aan
NOC*NSF bekendgemaakt.
Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. – 14 november
2019 – vastgesteld.

1. Definities
In dit Reglement worden de navolgende definities gehanteerd:
1.1.

Bestuur: het (algemeen) bestuur van de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

1.2.

Tuchtcommissie: de Commissie die krachtens de statuten en reglementen van de KNZB is aangewezen
tot beslechting van geschillen.

1.3.

Evenement(en): wedstrijden en als dusdanig gemerkte meetmomenten waarin door de topsporter aan
de prestatie-eisen als opgenomen in de Normen en Limieten kan worden voldaan.

1.4.

IF: Internationale Federatie FINA, waarbij de KNZB is aangesloten.

1.5.

Kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de prestatie-eisen (concrete
invulling van de door de topsporter te leveren sportprestaties tijdens nader benoemde evenementen)
voor kwalificatie te weten:
hebben voldaan aan de eisen van de IF, èn (indien van toepassing);

•
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hebben voldaan aan de nationale prestatie-eisen voor kwalificatie; zoals opgenomen in de Normen en
Limieten.

1.6.

Normen en Limieten: het samenstel van door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte algemene
kwalificatiecriteria opgenomen in een document inclusief sjablonen met prestatie-eisen, op basis
waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een door de bond voorgedragen topsporter zich heeft
gekwalificeerd voor dan wel wordt uitgezonden naar de Olympische Spelen, waarvan de meest
recente versie is gepubliceerd op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl) en opgenomen als bijlage
2 bij dit Reglement.

1.7.

Olympische Spelen: de Olympische Spelen te Tokio 2020.

1.8.

HPC: High Performance Centra te Eindhoven en Amsterdam.

1.9.

Selectiecommissie: de commissie die de voordracht aan NOC*NSF bepaalt bestaande uit de Technisch
Directeur en twee Bondscoaches van de HPC’s.

1.10.

Team: de groep zwemmers en zwemsters die bij elkaar worden gebracht met het gezamenlijke doel
optimaal te presteren tijdens de Olympische Spelen TOKIO 2020.

1.11.

Topsporters: Zwemmers en zwemsters die in staat worden geacht te voldoen aan de gestelde Normen
en Limieten voor zwemmen in de ruimste zin van het woord.

1.12.

Estafette-topsporters: Zwemmers en zwemsters die in staat worden geacht te voldoen aan de gestelde
Normen en Limieten voor deelname aan een estafette.

1.13.

Marathon Topsporters: Zwemmers en zwemsters die in staat worden geacht te voldoen aan de
gestelde Normen en Limieten voor Marathonzwemmen in de ruimste zin van het woord.

1.14.

Atletencommissie: Een afvaardiging van actueel actieve zwemmers en zwemsters die als dusdanig
belanghebbend zijn.

2. Algemene bepalingen
2.1.

De Selectiecommissie draagt namens de KNZB aan NOC*NSF, Topsporters/Teams voor kwalificatie
en/of uitzending naar de Olympische Spelen voor.

2.2.

De voordracht van de Topsporters als bedoeld in artikel 2.1 komt tot stand op de in dit Reglement
bepaalde wijze.

2.3.

Als op uiterlijk 12 april 2020 een Topsporter voldaan heeft aan de normen en limieten voor kwalificatie
voor een estafette en/of op 12 april 2020 een Topsporter voldaan heeft aan de individuele normen en
limieten, die opgenomen zijn in het sjabloon Normen en Limieten, wordt deze Topsporter door de
selectiecommissie aan NOC*NSF voorgedragen voor uitzending met in achtneming van het bepaalde in
artikel 2.4 en volgende.

2.3.1.

Een Marathon Topsporter die tijdens de WK2019 te Gwangju voldoet aan de individuele normen en
limieten, die opgenomen zijn in het sjabloon Normen en Limieten, wordt door de Selectiecommissie
aan NOC*NSF voorgedragen voor uitzending.

2.3.2.

Een Marathon Topsporter die tijdens de Olympic Qualifier (voorjaar 2020) voldoet aan de individuele
normen en limieten, die opgenomen zijn in het sjabloon Normen en Limieten, wordt door de
Selectiecommissie aan NOC*NSF voorgedragen voor uitzending.
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2.4.

Als op 12 april 2020 meer Topsporters voldaan hebben aan de kwalificatie-eisen (als bedoeld in art. 1.5
in relatie tot het aantal quotumplaatsen) voor zwemmen c.q. aan de kwalificatie-eisen voor een
specifiek zwemnummer (in relatie tot het aantal beschikbare plaatsen per zwemnummer) dan kunnen
worden uitgezonden naar de Olympische Spelen, dan wordt de beslissing tot voordracht voor
uitzending genomen door de Selectiecommissie op basis van het bepaalde in artikel 3.8. en 3.9.

2.5.

De Selectiecommissie is bevoegd een Topsporter die, naar in redelijkheid moet worden aangenomen
(in overleg met in ieder geval de technisch directeur, (bonds)coach en bondsarts), niet in staat zal zijn
om op waardig Olympisch niveau deel te nemen aan wedstrijden tijdens de Olympische Spelen, niet
voor te dragen voor uitzending. Dit zal onder meer het geval zijn als: een topsporter is geschorst door
een daartoe bevoegd orgaan van de KNZB of door de FINA / niet gerechtigd is tot deelname vanwege
regelgeving van de FINA, niet in staat is op topniveau te presteren bijvoorbeeld door ziekte, blessures of
andere omstandigheden of aantoonbaar niet serieus in voorbereiding is.

2.6.

De voordracht voor kwalificatie en uitzending naar de Olympische Spelen vindt gelijktijdig plaats door
de KNZB waarna NOC*NSF een uitzendbeslissing neemt.

2.7.

Een rechtstreekse uitnodiging (slot) op naam van de FINA voor een Topsporter tot deelname aan de
Olympische Spelen leidt niet automatisch tot een voordracht voor uitzending naar de Olympische
Spelen door de KNZB aan NOC*NSF. Aan zo’n uitnodiging kan een Topsporter dus geen recht van
voordracht door de KNZB ontlenen.

3. Interne selectie voor Olympische Spelen

In dit artikel volgen de voorwaarden en uitgangspunten voor de interne selectie om tot een voordracht voor
uitzending naar de Olympische Spelen te komen. De sjablonen zwemmen en marathon zwemmen zijn in alle
gevallen leidend.
3.1.

Topsporters die voldoen aan de prestatie-eisen voor kwalificatie zoals door NOC*NSF vastgelegd na
overleg met de KNZB, komen in aanmerking voor voordracht tot uitzending. De kwalificatiecriteria
zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de FINA, maken van deze prestatie-eis onderdeel
uit.

3.2.

Individuele Topsporters dienen in de periode 12 juli 2019 tot en met 12 april 2020 te voldoen aan de
prestatie-eisen zoals in bijlage 2 is aangehecht.

3.3.

Tijden van Individuele Topsporters of Estafette Topsporters gerealiseerd als tussentijd op een
individuele zwemafstanden, in time-trials of als startzwemmer/ster van een estafette worden niet in
overweging genomen voor kwalificatie.

3.4.

Estafette-Topsporters die in aanmerking willen komen voor deelname dienen in de periode 12 juli
2019 tot en met 12 april 2020 te voldoen aan de prestatie-eisen zoals beschreven in artikel 3.1.

3.5.

Marathon Topsporters dienen tijdens de WK Gwangju 2019 of tijdens de Olympic Qualifier (voorjaar
2020 locatie en datum nnb) te voldoen aan de prestatie-eisen zoals beschreven in artikel 3.2. en die als
bijlage 2 is aangehecht.

3.6.

Binnen de in artikel 3.2. en 3.3. geschetste kwalificatieperiode zijn de volgende kwalificatiemomenten
/ evenementen bepalend:
1.
2.
3.
4.

Wereldkampioenschappen te Gwangju van 12 juli tot en met 28 juli 2019.
Swimcup Amsterdam van 11 tot en met 13 december 2019.
Swimcup Den Haag van 3 tot en met 5 april 2020
Swimcup Eindhoven van 9 tot en met 12 april 2020.
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5.

3.7.

Nog maximaal één individueel aan te vragen evenement per sporter binnen de periode 1
december 2019 tot en met 12 april 2020, niet geheel of gedeeltelijk samenvallend met een van
bovenstaand genoemde evenementen.

De volgende kwalificatiemomenten / evenementen zijn bepalend voor kwalificatie t.b.v. Marathon
Topsporters:

-

Wereldkampioenschappen te Gwangju van 12 juli tot en met 28 juli 2019.
Olympic Qualifier 2020, (plaats en datum nnb)

3.8.

De centraal gekozen meetmomenten zoals beschreven in artikel 3.5. gelden voor alle Topsporters.
Aanvragen voor het individuele meet- c.q. kwalificatiemoment dienen schriftelijk te worden gedaan
t.a.v. de Technisch Directeur van de KNZB. Een aanvraag dient uiterlijk tien dagen voor aanvang van
het betreffende evenement te worden gedaan. Het aangevraagde evenement geldt uitsluitend als
kwalificatiemoment indien daartoe vooraf schriftelijke instemming van de Technisch Directeur is
verkregen. Een eventuele afmelding, om welke reden dan ook, voor een individueel gekozen meetc.q. kwalificatiemoment dient 24 uur voor aanvang van het evenement plaats te vinden en bekend
gemaakt te worden bij de Technisch Directeur. In dat geval behoudt de Topsporter het recht om een
keuze te maken voor een ander meet- c.q. kwalificatiemoment binnen de gestelde kwalificatieperiode.

3.9.

Indien meer Topsporters voldoen aan de Normen en Limieten, geldt bij individuele zwemnummers dat
de snelste twee Topsporters tijdens als dusdanig aangemerkte kwalificatiemomenten, worden
geselecteerd met in acht name van het gestelde in artikel 3.9.

3.10.

De twee snelste individuele Topsporters per individueel zwemnummer, die op 12 april 2020 hebben
aangetoond te voldoen aan de gestelde Normen en Limieten, zijn verzekerd van voordracht tot
uitzending.

3.11.

Voor uitzending van estafetteploegen gelden de navolgende regels.
• Een estafetteploeg kan zich kwalificeren volgens de criteria van Normen en Limieten van
NOC*NSF; concreet betekent dat een plaats bij de eerste twaalf op het betreffende
estafettenummer tijdens de WK in Gwangju in 2019.
• Een estafetteploeg behorende tot de 4 tijdsnelsten op de ranking die op 31 mei 2020 door FINA
wordt gepubliceerd. Deze tijd moet gelijk of sneller zijn dan de 12e tijd van het WK 2019 te
Gwangju om in aanmerking te komen voor voordracht bij het NOC*NSF.
• Aan deelname in een estafetteploeg die de nominatie/kwalificatieprestatie levert kan geen
aanspraak worden ontleend voor uitzending naar de Olympische Spelen op het betreffende
estafettenummer.

3.12.

De aanwijzing van leden van de gekwalificeerde estafetteploegen die door NOC*NSF zijn aangewezen
voor deelname aan de Olympische Spelen zal als volgt geschieden:
Voor vrije slag estafettenummers:
De vier snelste Topsporters worden aangewezen op de volgende wijze:
• De Technisch Directeur stelt de minimale estafette richttijden voor estafette zwemmers op. Deze
worden uiterlijk 15 september 2019 gepubliceerd. Topsporters die voldoen aan de estafette
richttijd worden opgenomen in de lijst van tijdsnelste zwemmers.
• Uitsluitend tijden van Topsporters die tijdens de WK2019 te Gwangju hebben voldaan aan de
individuele Olympische prestatie-eis worden opgenomen in de lijst van tijdsnelste zwemmers voor
de desbetreffende vrije slag estafette.
• Voor Topsporters die tijdens de WK2019 te Gwangju niet voldaan hebben aan de individuele
Olympische prestatie-eis geldt dat zij tijdens de kwalificatiewedstrijden 2 t/m 5 (artikel 3.5) een
individuele tijd kunnen realiseren die voldoet aan de estafette richttijd.
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De vier tijdsnelste zwemmers onder de estafette richttijd worden door de KNZB voorgedragen
voor kwalificatie bij NOC*NSF.
Ingeval minder dan vier Topsporters voldaan hebben aan de estafette richttijd zal de
Selectiecommissie uiterlijk 15 april 2020 beoordelen of de estafette als geheel van voldoende
niveau is voor een voordracht voor uitzending bij NOC*NSF, waarbij KNZB niet verplicht is
Topsporters voor te dragen die niet aan de estafette richttijd voldaan hebben.

Voor de wisselslag estafettenummers:
De tijdsnelste Topsporter per onderdeel wordt aangewezen op de volgende wijze:
• De Technisch Directeur stelt de minimale estafette richttijden voor estafette zwemmers op. Deze
worden uiterlijk 15 september 2019 gepubliceerd. Topsporters die voldoen aan de estafette
richttijd worden opgenomen in de lijst van tijdsnelste zwemmers.
• Uitsluitend tijden van Topsporters die tijdens de WK2019 te Gwangju hebben voldaan aan de
individuele Olympische prestatie-eis worden opgenomen in de lijst van tijdsnelste zwemmers voor
de desbetreffende wisselslag estafette.
• Voor Topsporters die tijdens de WK2019 te Gwangju niet voldaan hebben aan de individuele
Olympische prestatie-eis geldt dat zij tijdens de kwalificatiewedstrijden 2 t/m 5 (artikel 3.5) een
individuele tijd kunnen realiseren die voldoet aan de estafette richttijd.
• De tijdsnelste zwemmers per estafetteonderdeel onder de estafette richttijd worden door de
KNZB voorgedragen voor kwalificatie bij NOC*NSF.
• Voor de mixed wisselslag estafette geldt dat de Selectiecommissie een estafette opstelling maakt
met twee vrouwelijke en twee mannelijke Topsporters met het snelste opgetelde resultaat.
• Ingeval niet op ieder onderdeel van de estafette een Topsporter voldaan heeft aan de estafette
richttijd zal de Selectiecommissie uiterlijk 15 april 2020 beoordelen of de estafette als geheel van
voldoende niveau is voor een voordracht voor uitzending bij NOC*NSF, waarbij KNZB niet
verplicht is Topsporters voor te dragen die niet aan de estafette richttijd voldaan hebben.
3.13.

De regels bepalen dat per estafettenummer inschrijving is toegestaan van twee reserve zwemmers.
Daaraan wordt de eis gesteld dat deze reserves ook werkelijk deelnemen aan de estafette hetzij in de
series, hetzij in de finale en voldoen aan de FINA B-standaard tijd op het respectievelijke
zwemnummer. Per estafette kunnen maximaal twee reserves worden aangewezen met inachtneming
van deze bepaling. Aanwijzing geschiedt aan de hand van de beste tijden die Topsporters uit deze
groep op individuele nummers op de voorgeschreven kwalificatiemomenten hebben gezwommen op
de betreffende estafetteafstand. De selectie van reserveplaatsen is afhankelijk van het niveau van de
estafetteploeg, het individuele programma van gekwalificeerde Topsporters en het niveau van de
estafetteploeg met de voorgedragen reserves. De noodzaak van het uitzenden van reserves wordt
door NOC*NSF vastgesteld.

3.14.

De selectie tot voordracht tot uitzending aan het NOC*NSF wordt gestalte gegeven door de
Selectiecommissie bestaande uit de Technisch Directeur van de KNZB en met tenminste twee
Bondscoaches van de HPC’s. De Technisch Directeur beslist in alle gevallen over selectie tot voordracht
tot uitzending. De definitieve selectie tot voordracht krijgt uiterlijk op woensdag 15 april 2020 gestalte
of uiterlijk 1 juni 2020 indien het noodzakelijk is om de definitieve positie in de estafette ranking af te
wachten.

4. Bezwaar
4.1.

Indien een Topsporter het niet eens is met een beslissing van de Selectiecommissie met betrekking tot
een voordracht aan NOC*NSF voor kwalificatie dan wel voor uitzending naar de Olympische Spelen
waardoor hij/zij rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, waaronder mede begrepen het niet juist
naleven door de KNZB van dit Reglement of de Normen en Limieten, kan hij/zij daartegen bezwaar
maken bij de Tuchtcommissie conform de daarvoor vigerende bezwaarprocedure. De
bezwaarprocedure is opgenomen in bijlage 3.
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5. Onvoorziene omstandigheden
5.1.

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur na advies van de Technisch
Directeur.
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Bijlagen
1. Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Olympische
Spelen en het Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep. (website NOCNSF)
2. IF kwalificatie systeem. (website NOCNSF)
3. Normen en Limieten Olympische Spelen Tokio 2020 inclusief sjablonen met de prestatie-eisen voor
Paralympisch Zwemmen. (website NOCNSF)
4. Estafette richttijden Olympische Spelen Tokio 2020 (website KNZB)
5. KNZB reglement bezwaarprocedure.
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Bijlage 5. KNZB reglement bezwaarprocedure (uittreksel uit L-reglement KNZB)
Artikel L 37 Bevoegdheid
37.1 De administratieve rechtspraak, zoals omschreven in artikel A10 lid 4 van de statuten, wordt in
eerste instantie uitgeoefend door de tuchtcommissie en in tweede instantie door de commissie
van beroep.
Artikel L 38 Geschillen
38.1
Aan de administratieve rechtspraak zijn onderworpen geschillen naar aanleiding van besluiten
of handelingen van het bondsbestuur en van bondsorganen, met uitzondering van die van de
in artikel A5 lid 3 genoemde commissies, welke alleen aanhangig gemaakt kunnen worden
door betrokkenen, die rechtstreeks in hun belangen getroffen zijn, doordat:
a. het besluit of de handeling met de statuten of de reglementen strijdt;
b. het bondsorgaan of de commissie bij het nemen van het besluit of bij het verrichten van
de handeling van zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt
dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is gegeven;
c. het bondsorgaan of de commissie, bij afweging van de betrokken belangen niet in
redelijkheid tot het besluit of de handeling heeft kunnen komen;
d. het bondsorgaan of de commissie anderszins heeft besloten of gehandeld in strijd met
enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.
38.2
Een administratief geschil dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na het besluit of handelingen van
het bondsbestuur en van bondsorganen aanhangig gemaakt te worden.

8

