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Algemene uitgangspunten en grondslag
De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) zendt sporters uit naar internationale zwemevenementen en stelt
daartoe kwalificatie-eisen en procedures op. Als algemene grondslag geldt dat de sporters een reële kans maken
om door te dringen tot de finales van de betreffende toernooien. Hiervoor wordt een (reële kans op een) positie
bij de beste 8 deelnemers gehanteerd. Deze grondslag wordt naar rato aangepast bij kleine deelname velden
en/of een lage prestatiedichtheid. Voor niet-Olympische onderdelen kan eveneens worden afgeweken van deze
algemene grondslag.
Voor World Para Swimming (WPS) evenementen geldt als algemene grondslag dat ook hier de sporters een
reële kans maken om door te dringen tot finales van de betreffende toernooien. Voor WPS evenementen wordt
hiervoor een (reële kans op een) positie bij de beste 6 deelnemers gehanteerd. Deze grondslag wordt naar rato
aangepast bij kleine deelname velden en/of lage prestatiedichtheid. Voor niet-Paralympische onderdelen kan
eveneens worden afgeweken van deze algemene grondslag.
Het vaststellen van de kwalificatie-eisen wordt gebaseerd op de analyse van prestatieniveau bij recente,
vergelijkbare toernooien en de manier waarop deze prestaties zich verhouden tot de kwalificatie-eisen en
kwalificatiemomenten. Bij het vaststellen van de kwalificatie-momenten en procedures wordt, waar mogelijk,
rekening gehouden met de seizoensplanning en periodisering.

Algemene voorwaarden
Sporters komen uitsluitend voor uitzending in aanmerking als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

De sporter dient lid te zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond aangesloten vereniging.
De sporter dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit.
De sporter dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het toernooi een door de sporter ondertekende
topsportersovereenkomst, inclusief akkoord op de bijbehorende reglementen Nationale selecties,
beschikbaar gesteld te hebben aan de Directeur Topsport van de KNZB.
Een positieve beoordeling van houding en gedrag van de sporter zowel wat betreft de inspanning om
maximale prestaties te leveren ter voorbereiding op de internationale evenementen als wat betreft het
gedrag tijdens de sportbeoefening en daarbuiten. Dit volgens zowel normen van algemeen
maatschappelijke aard als specifiek sportieve waarden en normen (waaronder het gestelde in de actuele IOC
code of Ethics). Tevens wordt daarbij overwogen of de goede naam van de KNZB in het geding is.
De door de KNZB opgestelde procedures zijn te allen tijde onderhavig aan de reglementen en regelgeving
van de (Internationale) Federaties LEN en FINA, in het geval van Olympische spelen IOC en NOC*NSF. In
het geval van Paralympische evenementen van WPS en in het geval van Paralympische Spelen WPS en
NOC*NSF.
Voor iedere sporter geldt dat er sprake dient te zijn van een fulltime, optimale en professionele
voorbereiding op het betreffende toernooi. Dit is ter beoordeling van de Directeur Topsport. Jaarplanningen
en doelstellingen kunnen worden opgevraagd, alsmede het verzoek tot een gesprek over deze
voorbereiding.
Voor iedere sporter geldt dat deelname aan voorbereidende activiteiten (centrale trainingen, trainingsstages
en eventuele wedstrijden) verplicht gesteld kan worden.
Vormverlies in of na de kwalificatieperiode kan aanleiding zijn om een kwalificatie in te trekken. Dit is ter
beoordeling van de Directeur Topsport.
In bijzondere gevallen, waaronder gevallen waarin het kwalificatiehandboek niet voorziet, kan de Directeur
Topsport sporters selecteren die niet aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan.
De KNZB heeft het recht de gepubliceerde kwalificatie-eisen en -procedures aan te vullen of te wijzigen
op ieder noodzakelijk moment.
De KNZB verplicht zich bij de uitvoering van de kwalificatie eisen en procedure steeds zorgvuldigheid
en redelijkheid te betrachten.
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Kwalificatiewedstrijden en geldigheid van prestaties
Op de volgende wedstrijden kan aan de kwalificatie eisen worden voldaan:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wedstrijden door de KNZB aangewezen als kwalificatiewedstrijd voor het desbetreffende toernooi.
Kwalificatiewedstrijden, zowel door KNZB aangewezen als zelf aangevraagde, dienen altijd van
dezelfde baanlengte te zijn als de baanlengte het betreffende toernooi.
Alle kwalificatiewedstrijden, zowel aangewezen wedstrijden door KNZB als zelf aan te vragen wedstrijden,
dienen te voldoen aan de FINA-normen (elektronische tijdwaarneming)
Kwalificatie is niet mogelijk via tussentijden op individuele zwemafstanden, in time-trials of als
startzwemmer van een estafette.
Per toernooi kunnen aanvullende bepalingen voor kwalificatiewedstrijden en geldigheid van prestaties
worden vastgesteld. Zie hiervoor zowel de internationale als Nationale bepalingen van het betreffende
toernooi.
Internationale Bonden (FINA, LEN en WPS) kunnen eigen en afwijkende eisen stellen aan wedstrijden en
geldigheid van prestaties welke onverkort gelden voor het voldoen aan de internationale eisen.
Voor para-sporters geldt dat de kwalificatiewedstrijd WPS gecertificeerd dient te zijn en dientengevolge
resultaten worden opgenomen in de WPS wereldranglijst.

Zelf aan te vragen kwalificatiewedstrijden
1.

2.

Zelfgekozen kwalificatiewedstrijden dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste wedstrijddag via
topsport@knzb.nl te worden aangevraagd bij de KNZB. Alleen na schriftelijke goedkeuring van de KNZB
kan de wedstrijd worden aangemerkt als kwalificatiewedstrijd.
Data van zelfgekozen kwalificatiewedstrijden mogen niet geheel of deels gelijk vallen met de data van
andere door de KNZB vastgestelde kwalificatiewedstrijden.

Van kwalificatie naar uitzending
1.

2.

3.

4.

Sporters die hebben voldaan aan alle algemene voorwaarden zijn daarmee gekwalificeerd voor deelname
aan het betreffende evenement. Deze sporters kunnen door de bondscoaches worden voorgedragen voor
selectie. De selectie zoals die wordt uitgezonden naar de betreffende toernooien wordt vervolgens
vastgesteld door de Directeur Topsport.
Indien een sporter zich voor meerdere eindtoernooien kwalificeert en deelname aan meerdere toernooien
conflicterend is, dan zal er in overleg met de Directeur Topsport worden bepaald aan welk toernooi zal
worden deelgenomen.
In het geval van EYOF, Olympische Spelen, Paralympische Spelen en Europese Spelen worden
gekwalificeerde sporters ter uitzending voorgedragen aan NOC*NSF. Bij meer gekwalificeerde sporters
dan het maximaal aantal beschikbare startplaatsen is de interne regelgeving van toepassing op de
voordracht.
In bijzondere gevallen, waaronder gevallen waarin het selectiereglement niet voorziet, kan de Directeur
Topsport sporters selecteren die niet aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan.

Voorgeselecteerde sporters
1.
2.

Op basis van voorgaande toernooiresultaten of op basis van andere relevante informatie kan de KNZB
sporters voorselecteren voor een toernooi en deze sporters vrijstellen van de kwalificatievoorwaarden.
Sporters die zijn voorgeselecteerd hoeven niet (opnieuw) aan de kwalificatie-eisen van de KNZB te
voldoen, uiteraard wel aan de internationale kwalificatie eisen van de FINA, LEN of WPS. Bij kwalificatie
van meer dan het maximaal toegestane aantal deelnemers per land gelden de daarvoor opgenomen
bepalingen onverkort.
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Wedstrijd-fit
1.
2.
3.

4.

De sporter dient, uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de start van het desbetreffende toernooi, een verslag van
een sportmedische keuring, van minder dan 12 maanden oud, ter beschikking te stellen aan de teamarts.
De sporter dient bij aanvang van de uitzendperiode volledig wedstrijdfit te zijn. Een medische screening of
belastbaarheidstest kan onderdeel uitmaken van de kwalificatie-procedure.
In voorkomende gevallen kan de Directeur Topsport voor een sporter een vorm-eis vaststellen en een
wedstrijdplan voorleggen welke daarmee eveneens onderdeel uitmaken van de kwalificatie-procedure. De
vorm-eis (onderdeel, prestatie, tijdstip) wordt kort voor het betreffende toernooi, op vooraf bepaalde
wedstrijd(en) en/of trainingsmoment(en) uitgevoerd. Het wedstrijdplan en/of de vorm-eis wordt na overleg
tussen de sporter, zijn/haar persoonlijke coach of bondscoach door de Directeur Topsport vastgesteld en
schriftelijk vastgelegd.
Bij het niet voldoen aan de vorm-eis of uitvoering van het wedstrijdplan alsmede het niet wedstrijd-fit zijn
kan de Directeur Topsport afzien van voordracht, selectie en/of uitzending van de sporter en/of het
estafetteteam.

Uitzendperiode
1.

In de uitnodigingsbrief voor het betreffende toernooi staat de uitzendperiode vermeld. Dit is de periode
waarover de sporter voor het betreffende toernooi deel uitmaakt van het Nationale Team, met verwijzing
naar de genoemde voorwaarden in de topsportovereenkomst. Een teampresentatie met persbijeenkomst
kan onderdeel uitmaken van de uitzendperiode.

Post EJK traject
1.

2.

3.

4.

De KNZB wil talenten met internationale potentie ondersteunen in de transitie naar het internationaal
senioren-niveau. Daarom worden er voor sporters gedurende drie jaar na afloop van de EJK leeftijd aparte
prestatie-eisen vastgesteld voor een aantal internationale toernooien.
Op ieder zwemnummer kan maximaal één tot de post-EJK leeftijd behorende sporter via een post EJKprestatie-eis zich kwalificeren mits hij/zij behoort tot het aantal tijdsnelste sporters dat toegelaten wordt tot
het toernooi.
Ingeval een post-EJK zwemmer, die via een post-EJK limiet deelgenomen heeft aan een toernooi, in
opvolgende seizoenen met een langzamere tijd een post-EJK limiet behaalt, dan kan de Directeur Topsport
besluiten niet tot kwalificatie over te gaan.
De post EJK startgerechtigde sporters bestaan de komende seizoenen uit:
Seizoen 2020-2021: jongens 1999 t/m 2002 en meisjes 2000 t/m 2003
Seizoen 2021-2022: jongens 2000 t/m 2003 en meisjes 2001 t/m 2004
Seizoen 2022-2023: jongens 2001 t/m 2004 en meisjes 2002 t/m 2005
Seizoen 2023-2024: jongens 2002 t/m 2005 en meisjes 2003 t/m 2006

EJK en EYOF-traject
1.
2.
3.

4.

De KNZB wil junioren en jeugd zwemmers de kans bieden om ervaring op te doen met internationale
toernooien en hiermee de ontwikkeling van sporters van een impuls voorzien.
Het valt te verwachten dat er jaarlijks een EJK wordt georganiseerd en eenmaal in de twee jaar een EYOF. In
de jaren dat er geen EYOF georganiseerd wordt, zal de KNZB aan een vervangend toernooi deelnemen.
De EJK startgerechtigde sporters, voor in het zwembad, bestaan de komende seizoenen uit:
Seizoen 2020-2021: jongens 2003 t/m 2006 en meisjes 2004 t/m 2007
Seizoen 2021-2022: jongens 2004 t/m 2007 en meisjes 2005 t/m 2008
Seizoen 2022-2023: jongens 2005 t/m 2008 en meisjes 2006 t/m 2009
Seizoen 2023-2024: jongens 2006 t/m 2009 en meisjes 2007 t/m 2010
De (vervangende) EYOF startgerechtigde sporters bestaan de komende seizoenen uit:
Seizoen-2020-2021: jongens 2005/2006 en meisjes 2006/2007
Seizoen 2021-2022: jongens 2006/2007 en meisjes 2007/2008
4
Kwalificatie Handboek Internationale Zwemtoernooien 2021-2024 (11-9-2020)

Seizoen 2022-2023: jongens 2007/2008 en meisjes 2008/2009
Seizoen 2023-2024: jongens 2008/2009 en meisjes 2009/2010

25K timetrials
Voor kwalificatie voor 25K Open Water Zwemmen bestaat de mogelijkheid om zelf een timetrial te organiseren.
De organisatie van de timetrial dient aan een voorwaarden te voldoen:
•
Een timetrial dient tenminste twee weken voorafgaand aan de beoogde datum schriftelijk aangevraagd te
worden via topsport@knzb.nl.
•
De timetrial is over 25km (500 banen) in een 50m bad.
•
Er dient solo zwemmen te worden (geen andere zwemmers in de baan) zonder hazen of gangmakers.
•
De race dient te worden gezwommen in FINA approved zwemkleding voor wedstrijden in het zwembad.
•
Er moet elektronische tijdwaarneming aan de startzijde van het zwembad aanwezig te zijn.
•
Na afloop dient vanuit het elektronische tijdwaarneming een print-out met de tussentijden en eindtijd
aangeleverd te worden.
•
De gehele timetrial dient gefilmd te worden en nadien, op aanvraag, beschikbaar gesteld te worden aan de
Directeur Topsport.
•
Het resultaat van de timetrial dient binnen 24 uur schriftelijk gedeeld te worden met de Directeur Topsport.

Benoeming van begeleidingsteams
1.
2.

De leden van het begeleidingsteam voor internationale toernooien worden benoemd door de Directeur
Topsport.
De ploegbegeleiders hebben de actuele Gedragscode Topsportkader KNZB ondertekend en hebben
kennisgenomen van de Handleiding Begeleiding Nationale Teams KNZB. De ploegbegeleiding tijdens
Olympische Spelen, Paralympische Spelen en Europese Spelen wordt voorgedragen aan NOC*NSF en is
afhankelijk van het aantal en type van de beschikbare en toegewezen accreditaties.

KNZB-reglement bezwaarprocedure
Het KNZB-reglement kent een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen uitkomsten van kwalificatie. In de
artikelen L37 en L 38 staat beschreven hoe deze procedure verloopt.
André Cats
KNZB Directeur Topsport
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EK lange baan Budapest (17-23 mei 2021)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

De prestatie-eisen zijn identiek aan de gestelde eisen voor het uitgestelde toernooi in 2020.
De EK wordt ingezet als wedstrijd in het post-EJK traject.
De prestatie-eisen gezwommen door senioren sporters op de Amsterdam Swimcup december 2019 en
zelf aangevraagde wedstrijden blijven geldig.
Alle prestaties van post-EJK zwemmers die hebben voldaan aan de post-EJK prestatie-eis in 2019 of
voorjaar 2020 komen te vervallen.
Individueel OS-gekwalificeerden hebben startrecht voor het EK indien zij tot de tijdsnelste zwemmers en
over een gezwommen tijd beschikken waarmee ingeschreven kan worden op het EK.
De maximaal vier tijdsnelste individuele sporters die voorafgaand of tijdens het ONK in december 2020
hebben voldaan aan de individuele mannen/vrouwen prestatie-eis voor de EK 2021 worden in december
2020 voorgedragen voor kwalificatie.
Tijdens de Swimcup Eindhoven april 2021 kan er uitsluitend voor openstaande individuele plaatsen nog
een prestatie-eis behaald worden.
Estafettes kunnen worden samengesteld uit de ploeg die zich op basis van individuele eisen heeft
gekwalificeerd. Met uitzondering van de estafettes die hebben voldaan aan de Olympische prestatie-eis.
Voor de 4x100m vrije slag mannen, 4x100m wisselslag mannen, de 4x200m vrije slag mannen en
4x200m vrije slag vrouwen geldt dat er op het ONK 3-6 december 2020 door minimaal vier zwemmers
moet worden voldaan aan de minimale prestatie-eis, zoals beschreven in het intern selectiedocument
OS Tokyo.

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 december 2019 tot en met 11 april.
Nog komende kwalificatiewedstrijden:
•
ONK langebaan 3-6 december 2020 Rotterdam
•
Swimcup 9-11 april 2021 Eindhoven (uitsluitend open individuele plaatsen en post-EJK)
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken. Een aanvulling op het team kan plaatsvinden op 17
april 2021 voor uitsluitend post-EJK zwemmers.
Prestatie-eisen EK 2021:
afstand
50m vrije slag
100m vrije slag
200m vrije slag
400m vrije slag
800m vrije slag
1500m vrije slag
50m rugslag
100m rugslag
200m rugslag
50m schoolslag
100m schoolslag
200m schoolslag
50m vlinderslag
100m vlinderslag
200m vlinderslag
200m wisselslag
400m wisselslag

mannen
00:22,23
00:48,86
01:47,40
03:48,58
07:55,31
15:06,24
00:25,22
00:54,52
01:59,25
00:27,61
01:00,28
02:11,65
00:23,61
00:52,47
01:58,15
02:00,21
04:18,61

vrouwen
00:24,94
00:54,71
01:59,16
04:13,26
08:38,33
16:29,57
00:28,33
01:00,55
02:12,14
00:31,15
01:07,58
02:26,40
00:26,47
00:58,95
02:11,34
02:14,70
04:43,98

post-EJK jongens
00:22,64
00:49,72
01:49,21
03:52,55
08:02,51
15:22,19
00:25,67
00:55,09
02:00,48
00:27,88
01:00,95
02:12,77
00:24,12
00:53,00
01:59,08
02:02,17
04:22,74

post-EJK meisjes
00:25,55
00:55,34
02:01,04
04:15,75
08:48,87
16:50,95
00:28,78
01:01,82
02:13,81
00:31,87
01:08,79
02:28,83
00:26,89
00:59,51
02:11,89
02:15,68
04:48,96
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EK OWZ Budapest (12-16 mei 2021)
Algemeen
1. Reeds behaalde kwalificaties voor het EK OWZ blijven, onder voorwaarde van tonen van vormbehoud,
geldig. De OS-deelnemers behoeven geen vormbehoud te tonen voor deelname aan het EK OWZ.
2. Voor zwemmers met een reeds behaalde kwalificatie is de ONK Rotterdam 4-6 december 2020
vormbehoud mogelijkheid. Op basis van de resultaten van een combinatie van twee afstanden naar
keuze uit 200m of 400m vrije slag en 800 of 1500m vrije slag kan de bestaande kwalificatie ingetrokken of
bevestigd worden.
3. Indien op de 5 en de 10K nog startplekken beschikbaar zijn kan tijdens de Swimcup Eindhoven 9-11 april
2021 voldaan worden aan de gestelde prestatienormen.
4. Indien er meer dan 3 sporters op één afstand een kwalificatie behalen zal de TD vaststellen welke
kwalificaties worden omgezet in uitzending. In alle gevallen heeft de OS-gekwalificeerde zwemmer
startrecht op de 5 en 10K.
5. Alle gekwalificeerde sporters moeten middels een sporttechnische planning kunnen aantonen in
serieuze voorbereiding te zijn op het EK OWZ, inclusief planning van deelname aan OWZ-wedstrijden.
5 en 10 kilometer
•
Kwalificaties zijn mogelijk middels het voldoen aan de richttijden op een combinatie van twee afstanden
naar keuze uit 200m of 400m vrije slag en 800 of 1500m vrije slag.
•
Kwalificatie is mogelijk middels een top-10 positie op een World Series in de periode 1 november 2020
tot en met 1 april 2021. Binnen 7 dagen na afloop van de race ontvangt de zwemmer bevestiging of de
betreffende race en klassering van voldoende representatief niveau was en de kwalificatie gehandhaafd
blijft.
•
In heel bijzonder gevallen kan een World Series klassering buiten de top-10 in de periode 1 november
2020 tot en met 1 april 2021 leiden tot kwalificatie. Indien dit het geval is zal binnen 7 dagen na afloop
van de race de betreffende zwemmer bericht ontvangen van de Directeur Topsport dat de prestatie
voldoende was voor kwalificatie.
nummer

200 vrij

400 vrij

800 vrij

1500 vrij

mannen

01:52,34

03:54,41

08:02,51

15:32,00

vrouwen

02:02,90

04:13,51

08:38,19

16:30,27

25 kilometer
•
Via een 25K timetrial in een 50m bad kan nominatie behaald worden. Deze timetrial dient plaats te
vinden tussen 1 november 2020 en 1 april 2021. De voorwaarden waaronder de timetrial plaats dient te
vinden staan opgenomen in de algemene uitgangspunten van het KNZB.
•
Kwalificatie is mogelijk middels een top-3 positie op een World Series in de periode 1 november 2020 tot
en met 1 april 2021. Binnen 7 dagen na afloop van de race ontvangt de zwemmer bevestiging of de
betreffende race en klassering van voldoende representatief niveau was en de kwalificatie gehandhaafd
blijft.
•
In heel bijzonder gevallen kan een World Series klassering buiten de top-3 in de periode 1 november
2020 tot en met 1 april 2021 leiden tot kwalificatie. Indien dit het geval is zal binnen 7 dagen na afloop
van de race de betreffende zwemmer bericht ontvangen van de Directeur Topsport dat de prestatie
voldoende was voor kwalificatie.
mannen

4:52:52

vrouwen

5:12:40

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 december 2019 tot en met 11 april 2021
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Kwalificatiewedstrijden:
•
ONK langebaan 3-6 december 2020 Rotterdam
•
Swimcup 9-11 april 2021 Eindhoven
•
FINA Marathon Swim World Series in de periode 1 november 2020 – 1 april 2021 (10K)
•
FINA Ultra Marathon Swim Series in de periode 1 november 2020 – 1 april 2021 (25K)
•
25K timetrials in de periode 1 november 2020 – 1 april 2021
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.
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Olympische Spelen Tokyo (23 juli - 8 augustus 2021)
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

De tekst in dit handboek mbt Olympische Spelen is slechts ter informatie. Er is een aangepast NOCNSF
sjabloon en intern selectiedocument opgesteld in verband met de uitgestelde Spelen. Deze documenten
zijn leidend in het kwalificatieproces en gelden als de officiële documenten. Deze documenten zijn via de
websites van de KNZB en NOC*NSF beschikbaar.
De prestatie-eisen zijn identiek aan de gestelde eisen voor het uitgestelde toernooi in 2020.
Sporters die hebben voldaan aan de individuele prestatie-eis behouden hun nominatie voor de OS
Tokyo.
De twee tijdsnelste individuele sporters die voorafgaand of tijdens het ONK in december 2020 hebben
voldaan aan de individuele prestatie-eis voor de OS Tokyo worden in december 2020 voorgedragen voor
kwalificatie.
Tijdens de Swimcup Eindhoven april 2021 en de EK in Budapest mei 2021 kan er uitsluitend voor
openstaande individuele plaatsen nog een prestatie-eis behaald worden (zie intern selectiedocument OS
Tokyo 2021).
De drie estafettes die tijdens WK 2019 voldaan hebben aan de prestatie-eis worden na het ONK
december 2020 voorgedragen voor kwalificatie indien tenminste vier zwemmers per estafette voldaan
hebben aan de individuele minimale-prestatie-eis. Indien dit niet het geval is wordt dit proces uitgesteld
tot na het EK.
Indien tenminste vier zwemmers op de 4x100m vrijeslag mannen, 4x100m wisselslag mannen, 4x200m
vrijeslag mannen en 4x200m vrijeslag vrouwen tijdens het ONK december 2020 voldoen aan de
minimale individuele prestatie-eis voor de desbetreffende estafettes voor de OS Tokyo dan krijgen deze
estafettes de kans om op het EK Budapest 2021 een kwalificatie af te dwingen voor de OS.
De samenstelling van alle gekwalificeerde estafetteteams voor de OS wordt vastgesteld op basis van
een interne individuele ranking (zie intern selectiedocument OS Tokyo 2021).

Nog komende kwalificatiewedstrijden:
•
ONK langebaan Rotterdam 4-6 december 2020
•
Swimcup Eindhoven 9-11 april 2021 (uitsluitend open individuele plaatsen)
•
EK Budapest 17-23 mei 2021 (uitsluitend open individuele plaatsen)
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Olympische Spelen Tokyo OWZ (23 juli - 8 augustus 2021)
1.

De kwalificatie is afgehandeld conform de geldende criteria. De betreffende sporters zijn voorgedragen
voor kwalificatie.
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EK korte baan Kazan (2-7 november 2021)
1.
2.
3.

4.

De prestatie-eisen zijn gelijk aan de FINA A-standaard voor senioren en FINA A-standaard minus 50
punten voor de post-EJK groep.
Het team wordt, indien van toepassing, op basis van FINA-punten gemaximeerd op 20 sporters.
Estafettes worden samengesteld uit de teamleden die zich op basis van individuele eisen hebben
gekwalificeerd. Ingeval van medaille kansrijke estafettes kan de Directeur Topsport besluiten niet
individueel gekwalificeerde sporters worden toe te voegen aan het team.
Sporters die tijdens de Olympische Spelen halve finale behalen op een individueel nummer zijn op het
desbetreffende nummer gekwalificeerd mits zij over, een voor het EK kortebaan, geldige inschrijftijd
beschikken.

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021.
Kwalificatiewedstrijden (ovb):
•
Martinez Cup oktober 2020
•
Speedo Fast Water Meet juli 2021
•
Eén zelf aan te vragen wedstrijd in de kwalificatieperiode niet tegelijkertijd met één van bovenstaande
kwalificatiewedstrijden
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.
Prestatie-eisen EK kortebaan 2021:
afstand
50m vrije slag
100m vrije slag
200m vrije slag
400m vrije slag
800m vrije slag**
1500m vrije slag *
50m rugslag
100m rugslag
200m rugslag
50m schoolslag
100m schoolslag
200m schoolslag
50m vlinderslag
100m vlinderslag
200m vlinderslag
100m wisselslag
200m wisselslag
400m wisselslag

mannen
00:21,40
00:47,23
01:44,88
03:44,09
07:45,02
14:49,29
00:23,79
00:51,30
01:52,66
00:26,57
00:57,63
02:06,23
00:23,08
00:51,35
01:54,10
00:53,57
01:55,25
04:09,19

vrouwen
00:24,60
00:53,78
01:55,60
04:06,95
08:35,69
16:29,49
00:26,81
00:58,08
02:07,19
00:30,69
01:06,18
02:24,30
00:26,14
00:58,22
02:09,76
01:01,21
02:11,51
04:37,54

post-EJK jongens
00:21,84
00:48,18
01:47,02
03:48,67
07:54,32
15:07,07
00:24,30
00:52,33
01:55,03
00:27,11
00:58,74
02:08,77
00:23,56
00:52,44
01:56,42
00:54,70
01:57,57
04:14,31

post-EJK meisjes
00:25,13
00:54,93
01:57,90
04:11,99
08:46,86
16:50,92
00:27,34
00:59,26
02:09,87
00:31,35
01:07,55
02:27,39
00:26,70
00:59,45
02:12,64
01:02,56
02:14,39
04:43,48

* FINA A tijd gebaseerd op gelijk aantal FINA-punten als 800m vrouwen
** FINA A tijd gebaseerd op gelijk aantal FINA-punten als 1500m mannen

11
Kwalificatie Handboek Internationale Zwemtoernooien 2021-2024 (11-9-2020)

WK korte baan Abu Dhabi (13-18 december 2021)
1.
2.
3.

4.

De prestatie-eisen zijn gelijk aan de FINA A-standaard.
Het team wordt, indien van toepassing, op basis van FINA-punten gemaximeerd op 16 sporters.
Estafettes worden samengesteld uit de teamleden die zich op basis van individuele eisen hebben
gekwalificeerd. Ingeval van medaille kansrijke estafettes kan de TD besluiten niet individueel
gekwalificeerde sporters worden toe te voegen aan het team.
Sporters die tijdens de Olympische Spelen halve finale behalen op een individueel nummer zijn op het
desbetreffende nummer gekwalificeerd mits zij over een, voor het WK kortebaan, geldige inschrijftijd
beschikken.

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 oktober 2020 tot en met 7 november 2021
Wedstrijden (ovb):
•
Martinez Cup oktober 2020
•
Speedo Fast Water Meet juli 2021
•
FINA Worldcups najaar 2021
•
EK kortebaan november 2021
•
Eén zelf aan te vragen wedstrijd in de kwalificatieperiode niet tegelijkertijd met één van bovenstaande
kwalificatiewedstrijden
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.
Prestatie-eisen WK kortebaan 2021:
afstand
50m vrije slag
100m vrije slag
200m vrije slag
400m vrije slag
800m vrije slag
1500m vrije slag
50m rugslag
100m rugslag
200m rugslag
50m schoolslag
100m schoolslag
200m schoolslag
50m vlinderslag
100m vlinderslag
200m vlinderslag
100m wisselslag
200m wisselslag
400m wisselslag

mannen
00:21,40
00:47,23
01:44,88
03:44,09
14:49,29
00:23,79
00:51,30
01:52,66
00:26,57
00:57,63
02:06,23
00:23,08
00:51,35
01:54,10
00:53,57
01:55,25
04:09,19

vrouwen
00:24,60
00:53,78
01:55,60
04:06,95
08:35,69
00:26,81
00:58,08
02:07,19
00:30,69
01:06,18
02:24,30
00:26,14
00:58,22
02:09,76
01:01,21
02:11,51
04:37,54
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WK lange baan Fukuoka (13-29 mei 2022)
1.
2.

De prestatie-eisen zijn gelijk aan de FINA A-standaard.
Estafettes worden samengesteld uit de teamleden die zich op basis van individuele eisen hebben
gekwalificeerd. Ingeval van top-8 kansrijke estafettes kan de TD besluiten niet individueel
gekwalificeerde sporters worden toe te voegen aan het team.

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met laatste dag Swimcup april 2022
Wedstrijden:
•
OS 2021
•
Swimcup december 2021
•
Swimcup april 2022
•
Eén zelf aan te vragen wedstrijd in de kwalificatieperiode niet tegelijkertijd met één van bovenstaande
kwalificatiewedstrijden
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.
Prestatie-eisen WK 2022:
afstand
50m vrije slag
100m vrije slag
200m vrije slag
400m vrije slag
800m vrije slag
1500m vrije slag
50m rugslag
100m rugslag
200m rugslag
50m schoolslag
100m schoolslag
200m schoolslag
50m vlinderslag
100m vlinderslag
200m vlinderslag
200m wisselslag
400m wisselslag

mannen
00:22,18
00:48,77
01:47,06
03:48,15
07:53,11
15:04,64
00:25,17
00:54,03
01:58,07
00:27,33
00:59,75
02:10,32
00:23,63
00:51,96
01:56,71
01:59,76
04:17,48

vrouwen
00:25,04
00:54,25
01:58,66
04:10,57
08:37,90
16:29,57
00:28,22
01:00,59
02:11,08
00:31,22
01:07,43
02:25,91
00:26,32
00:58,33
02:09,21
02:12,98
04:43,06
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WK OWZ Fukuoka (13-29 mei 2022)
Algemeen
1. Indien er meer dan 2 mensen op één afstand een kwalificatie behalen zal de Directeur Topsport
vaststellen welke kwalificaties worden omgezet in uitzending.
2. Alle gekwalificeerde sporters moeten middels een sporttechnische planning kunnen aantonen in
serieuze voorbereiding te zijn op het WK OWZ, inclusief planning van deelname aan OWZ-wedstrijden.
5 en 10 kilometer
•
Zwemmers die tijdens de Olympische Spelen in de top-12 eindigen zijn gekwalificeerd voor deelname
op de 10K.
•
Kwalificatie middels het voldoen aan de richttijden op een combinatie van twee afstanden naar keuze uit
200m of 400m vrije slag en 800 of 1500m vrije slag.
•
Kwalificatie is mogelijk middels een top-10 positie op een World Series in de periode 1 november 2021
tot en met 1 april 2022. Binnen 7 dagen na afloop van de race ontvangt de zwemmer bevestiging of de
betreffende race en klassering van voldoende representatief niveau was en de kwalificatie gehandhaafd
blijft.
•
In heel bijzonder gevallen kan een World Series klassering buiten de top-10 in de periode 1 november
2021 tot en met 1 april 2022 leiden tot kwalificatie. Indien dit het geval is zal binnen 7 dagen na afloop
van de race de betreffende zwemmer bericht ontvangen van de Directeur Topsport dat de prestatie
voldoende was voor kwalificatie.
nummer

200 vrij

400 vrij

800 vrij

1500 vrij

mannen

01:52,34

03:54,41

08:02,51

15:19,33

vrouwen

02:02,90

04:13,51

08:38,19

16:30,27

25 kilometer
•
Via een 25K timetrial in een 50m bad kan kwalificatie behaald worden. Deze timetrial dient plaats te
vinden tussen 1 november 2021 en 1 april 2022. De voorwaarden waaronder de timetrial plaats dient te
vinden staan opgenomen in de algemene uitgangspunten van het KNZB.
•
Kwalificatie is mogelijk middels een top-3 positie op een World Series in de periode 1 november 2021 tot
en met 1 april 2022. Binnen 7 dagen na afloop van de race ontvangt de zwemmer bevestiging of de
betreffende race en klassering van voldoende representatief niveau was en de kwalificatie gehandhaafd
blijft.
•
In heel bijzonder gevallen kan een World Series klassering buiten de top-3 in de periode 1 november
2021 tot en met 1 april 2022 leiden tot kwalificatie. Indien dit het geval is zal binnen 7 dagen na afloop
van de race de betreffende zwemmer bericht ontvangen van de Directeur Topsport dat de prestatie
voldoende was voor kwalificatie.
mannen

4:52:52

vrouwen

5:12:40

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 juli 2021 tot en met 1 april 2022
Wedstrijden:
•
OS 2021
•
Swimcup december 2021
•
Eén zelf aan te vragen wedstrijd in zwembad
•
Twee zelf te organiseren 25K timetrials
•
FINA Marathon Swim World Series in de periode 1 november 2021 – 1 april 2022 (10K)
•
FINA Ultra Marathon Swim Series in de periode 1 november 2021 – 1 april 2022 (25K)
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.
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EK Rome (juli 2022)
1.
2.

De prestatie-eisen zijn gelijk aan de FINA A-standaard voor senioren en FINA A-standaard minus 50
punten voor de post-EJK groep.
Estafettes worden samengesteld uit de teamleden die zich op basis van individuele eisen hebben
gekwalificeerd. Ingeval van top-5 kansrijke estafettes kan de TD besluiten niet individueel
gekwalificeerde sporters worden toe te voegen aan het team. Deze sporters moeten voldoen aan een
minimale individuele prestatie-eis voor estafettes.

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 december 2021 tot en met 29 mei 2022.
Wedstrijden:
•
Swimcup december 2021
•
Swimcup april 2022
•
WK mei 2022
•
Twee zelf aan te vragen wedstrijden in de kwalificatieperiode niet tegelijkertijd met één van
bovenstaande kwalificatiewedstrijden
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.
Prestatie-eisen EK 2022:
afstand
50m vrije slag
100m vrije slag
200m vrije slag
400m vrije slag
800m vrije slag
1500m vrije slag
50m rugslag
100m rugslag
200m rugslag
50m schoolslag
100m schoolslag
200m schoolslag
50m vlinderslag
100m vlinderslag
200m vlinderslag
200m wisselslag
400m wisselslag

mannen
00:22,18
00:48,77
01:47,06
03:48,15
07:53,11
15:04,64
00:25,17
00:54,03
01:58,07
00:27,33
00:59,75
02:10,32
00:23,63
00:51,96
01:56,71
01:59,76
04:17,48

vrouwen
00:25,04
00:54,25
01:58,66
04:10,57
08:37,90
16:29,57
00:28,22
01:00,59
02:11,08
00:31,22
01:07,43
02:25,91
00:26,32
00:58,33
02:09,21
02:12,98
04:43,06

post-EJK jongens
00:22,64
00:49,72
01:49,21
03:52,55
08:02,51
15:22,19
00:25,67
00:55,09
02:00,48
00:27,88
01:00,95
02:12,77
00:24,12
00:53,00
01:59,08
02:02,17
04:22,74

post-EJK meisjes
00:25,55
00:55,34
02:01,04
04:15,75
08:48,87
16:50,95
00:28,78
01:01,82
02:13,81
00:31,87
01:08,79
02:28,83
00:26,89
00:59,51
02:11,89
02:15,68
04:48,96
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EK OWZ Rome (juli 2022)
Algemeen
1. Indien er meer dan 3 mensen op een afstand een kwalificatie behalen zal de Directeur Topsport
vaststellen welke nominaties worden omgezet in uitzending.
2. Alle gekwalificeerde sporters moeten middels een sporttechnische planning kunnen aantonen in
serieuze voorbereiding te zijn op het EK OWZ, inclusief planning van deelname aan OWZ-wedstrijden.
5 en 10 kilometer
•
Zwemmers die tijdens de WK 2022 in de top-12 eindigen zijn gekwalificeerd voor deelname op de 10K.
•
Kwalificatie middels het voldoen aan de richttijden op een combinatie van twee afstanden naar keuze uit
200m of 400m vrije slag en 800 of 1500m vrije slag.
•
Kwalificatie is mogelijk middels een top-10 positie op een World Series in de periode 1 november 2021
tot en met 1 juni 2022. Binnen 7 dagen na afloop van de race ontvangt de zwemmer bevestiging of de
betreffende race en klassering van voldoende representatief niveau was en de kwalificatie gehandhaafd
blijft.
•
In heel bijzondere gevallen kan een World Series klassering buiten de top-10 in de periode 1 november
2021 tot en met 1 juni 2022 leiden tot kwalificatie. Indien dit het geval is zal binnen 7 dagen na afloop
van de race de betreffende zwemmer bericht ontvangen van de Directeur Topsport dat de prestatie
voldoende was voor kwalificatie.
nummer

200 vrij

400 vrij

800 vrij

1500 vrij

mannen

01:52,34

03:54,41

08:02,51

15:19,33

vrouwen

02:02,90

04:13,51

08:38,19

16:30,27

25 kilometer
•
Via een 25K timetrial in een 50m bad kan nominatie behaald worden. Deze timetrial dient plaats te
vinden tussen 1 november 2021 en 1 juni 2022. De voorwaarden waaronder de timetrial plaats dient te
vinden staan opgenomen in de algemene uitgangspunten van het KNZB.
•
Kwalificatie is mogelijk middels een top-3 positie op een World Series in de periode 1 november 2021 tot
en met 1 juni 2022. Binnen 7 dagen na afloop van de race ontvangt de zwemmer bevestiging of de
betreffende race en klassering van voldoende representatief niveau was en de kwalificatie gehandhaafd
blijft.
•
In heel bijzondere gevallen kan een World Series klassering buiten de top-3 in de periode 1 november
2021 tot en met 1 juni 2022 leiden tot kwalificatie. Indien dit het geval is zal binnen 7 dagen na afloop
van de race de betreffende zwemmer bericht ontvangen van de Directeur Topsport dat de prestatie
voldoende was voor kwalificatie.
mannen

4:52:52

vrouwen

5:12:40

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 november 2021 tot en met 1 juni 2022
Wedstrijden:
•
WK 2022
•
Swimcup december 2021
•
Eén zelf aan te vragen wedstrijd in zwembad
•
Twee zelf te organiseren 25K timetrials
•
FINA Marathon Swim World Series in de periode 1 november 2021 – 1 juni 2022 (10K)
•
FINA Ultra Marathon Swim Series in de periode 1 november 2021 – 1 juni 2022 (25K)
Teamselectie:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.
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EJK 2021/2022/2023/2024
•
•

De prestatie-eisen zijn vastgesteld op basis van wedstrijdresultaten (top-16) van de EJK’s 2017-2019 en
zullen niet worden aangepast gedurende de cyclus 2021-2024.
Indien de leeftijdsgroepen gaan wijzigen op initiatief van de Europese Zwembond (LEN) gaan wijzigen
dan zal de KNZB hierop acteren en prestatie-eisen aanpassen.

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 december tot en met de laatste dag van het NJJK.
Kwalificatiewedstrijden:
•
Swimcup in december (in 2020: ONK 3-6 december 2020)
•
Swimcup in april
•
NJJK in juni (indien mogelijk gezien inschrijftermijn voor EJK)
•
Een zelf aan te vragen wedstrijd in de kwalificatieperiode niet tegelijkertijd met één van bovenstaande
kwalificatiewedstrijden.
afstand
50 m. vrije slag
100 m. vrije slag
200 m. vrije slag
400 m. vrije slag
800 m. vrije slag
1500 m. vrije slag
50 m. rugslag
100 m. rugslag
200 m. rugslag
50 m. schoolslag
100 m. schoolslag
200 m. schoolslag
50 m. vlinderslag
100 m. vlinderslag
200 m. vlinderslag
200 m. wisselslag
400 m. wisselslag

meisjes
00:26,22
00:56,58
02:02,90
04:19.03
08:59,97
17:11,30
00:29,57
01:03,45
02:16,17
00:32,42
01:10,81
02:31,72
00:27,70
01:01,35
02:15,64
02:19,06
04:57,75

jongens
00:23,34
00:50,76
01:51,34
03:54,93
08:12,47
15:41,56
00:26,38
00:56,50
02:02,64
00:29,11
01:03,80
02:17,83
00:24,70
00:54,42
02:02,73
02:05,07
04:29,88
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(vervangende) EYOF 2021/2022/2023/2024
•
•

De prestatie-eisen zijn vastgesteld op basis van wedstrijdresultaten (top-16) van de EYOF’s 2017-2019 en
zullen niet worden aangepast gedurende de cyclus.
Indien de leeftijdsgroepen gaan wijzigen op initiatief van de Europese Zwembond (LEN) gaan wijzigen
dan zal de KNZB hierop acteren en prestatie-eisen aanpassen.

Kwalificatieperiode:
•
De kwalificatieperiode loopt van 1 december tot en met de laatste dag van het NJJK.
Kwalificatiewedstrijden:
•
Swimcup in december (in 2020: ONK 3-6 december 2020)
•
Swimcup in april
•
NJJK in juni (indien mogelijk gezien inschrijftermijn voor (vervangende) EYOF)
•
Een zelf aan te vragen wedstrijd in de kwalificatieperiode niet tegelijkertijd met één van bovenstaande
kwalificatiewedstrijden.
Kwalificatie team:
•
Uiterlijk drie dagen na de sluiting van de kwalificatieperiode zal de Directeur Topsport het deelnemende
team van sporters en begeleiders bekend maken.

afstand
50 m. vrije slag
100 m. vrije slag
200 m. vrije slag
400 m. vrije slag
800 m. vrije slag
1500 m. vrije slag
100 m. rugslag
200 m. rugslag
100 m. schoolslag
200 m. schoolslag
100 m. vlinderslag
200 m. vlinderslag
200 m. wisselslag
400 m. wisselslag

meisjes
00:26,83
00:58,03
02:05,85
04:24,35
09:05,34
nvt
01:05,02
02:20,97
01:13,00
02:37,42
01:02,89
02:21,57
02:22,94
05:04,98

jongens
00:24,19
00:52,21
01:54,68
04:02,21
nvt
16:28,47
00:58,90
02:07,96
01:06,20
02:23,08
00:56,37
02:05,80
02:08,81
04:39,10
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Universiade 2021 Chengdu 18-29 augustus 2021
Vanaf 2021 gaat de KNZB de Universiade voor zwemmen een andere positie geven binnen het aanbod van
internationale toernooien. De KNZB zal de Universiade niet meer gebruiken in haar eigen structuur van
internationale zwemwedstrijden. Voor de instap in het internationale wedstrijdcircuit is het post-EJK traject in het
leven geroepen. Op alle EK’s is er één startplek voor de post EJK-leeftijd beschikbaar met aangepaste limieten,
mits er niet vier tijdsnellere zwemmers zijn.
Het is nog steeds mogelijk voor sporters, die voldoen aan de criteria met betrekking tot opleiding en leeftijd, om
deel te nemen aan Universiade. De KNVB stelt samen Studentensport Nederland limieten op die door
Studentensport Nederland voorwaardelijk zijn voor deelname.
Sporters die zich willen kwalificeren voor de Universiade kunnen dit op iedere KNZB goedgekeurde wedstrijd
doen in de periode van 1 december 2020 tot 1 juli 2021 in een 50m bad met elektronische tijdwaarneming. Alle
bepalingen die zijn gesteld in het handboek kwalificaties internationale toernooien zijn ook van toepassing op het
kwalificatieproces voor de Universiade. Wedstrijden behoeven niet aangevraagd te worden bij de KNZB.
In geval van drie of meer gekwalificeerde zwemmers zal de KNZB een (club)coach aanwijzen die namens de
KNZB het team zal begeleiden. De zwemmers zijn zelfverantwoordelijk voor de kosten voor reis en verblijf. De
KNZB zal de verblijfs- en reiskosten voor de coach voor haar rekening nemen. De limieten voor de Universiade
die van 18 tot 29 augustus gehouden gaan worden in Chengdu (China) staan onderstaand. Alle internationale
richtlijnen van de FISU met betrekking tot kwalificatie zullen gevolgd worden. Studerende sporters die
belangstelling hebben om deel te nemen aan de Universiade 2021 kunnen dit uiterlijk 1 april kenbaar maken via
topsport@knzb.nl. Voor vragen over de Universiade kun je contact opnemen met de Chef de Mission van het
Universiade team.

Editie 2021
Editie 2023
50m vrije slag
100m vrije slag
200m vrije slag
400m vrije slag
800m vrije slag
1500m vrije slag
50m rugslag
100m rugslag
200m rugslag
50m schoolslag
100m schoolslag
200m schoolslag
50m vlinderslag
100m vlinderslag
200m vlinderslag
200m wisselslag
400m wisselslag

Heren
1-1-1996 tot 31-12-2003
1-1-1998 tot 31-12-2005
00:22,38
00:50,22
01:49,19
03:55,59
08:04,02
15:32,48
00:25,69
00:55,50
01,59,81
00:27,78
01:00,89
02:15,60
00:23,84
00:52,99
01:58,54
02:02,04
04:21,04

Dames
1-1-1996 tot 31-12-2003
1-1-1998 tot 31-12-2005
00:25,34
00:55,35
02:00,95
04:13,14
08:39,00
16:25,43
00:28,88
01:01,63
02:12,05
00:31,47
01:08,65
02:28,92
00:26,32
00:59,39
02:10,40
02:15,01
04:45,15
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Concept kwalificatie criteria periode 2023-2024
De volgende kwalificatieprocedures zijn nog in ontwikkeling en zijn uitsluitend ter informatie. Te zijner tijd gaan
de procedures nader uitgewerkt en definitief vastgesteld worden.
EJK open water zwemmen
1. Voor de EJK OWZ zwemmen wordt in het najaar 2020 een kwalificatiesysteem ontwikkeld, waarna publicatie
volgt.
Para-zwemmen events
1. Voor de para-zwemmen events 2021-2024 wordt in het najaar 2020 een kwalificatiesysteem ontwikkeld,
waarna publicatie volgt.
Wereldkampioenschappen (zomer 2023)
1. De prestatie-eisen zijn gelijk aan de FINA A-standaard (versie 2023).
2. Estafettes worden samengesteld uit de teamleden die zich op basis van individuele eisen hebben
gekwalificeerd. Ingeval van top-8 kansrijke estafettes kan de TD besluiten niet individueel gekwalificeerde
sporters worden toe te voegen aan het team. Deze sporters moeten voldoen aan minimaal de FINA Bstandaard.
Wereldkampioenschappen OWZ (zomer 2023)
1. Open Water top-12 WK 2022 is automatisch gekwalificeerd.
2. Open Water prestatie-eis voor 5K en 10K is top-10 FINA World Series Abu Dhabi 2023 of de individuele
prestatie-eisen in het zwembad.
3. Zwemmers die zich willen kwalificeren voor de 25K kunnen maximaal tweemaal een 25K timetrial doen.
4. Alle genomineerde sporters moeten middels een sporttechnische planning kunnen aantonen in serieuze
voorbereiding te zijn op het WK OWZ, inclusief planning van deelname aan OWZ-wedstrijden.
EK kortebaan (december 2023)
1. De prestatie-eisen zijn gelijk aan de FINA A-standaard (versie 2023) voor senioren en FINA A-standaard
minus 50 punten voor de post-EJK groep.
2. Estafettes worden samengesteld uit de teamleden die zich op basis van individuele eisen hebben
gekwalificeerd. Ingeval van medaille kansrijke estafettes kan de TD besluiten niet individueel gekwalificeerde
sporters worden toe te voegen aan het team. Deze sporters moeten voldoen aan een minimale individuele
prestatie-eis voor estafettes.
OS Parijs (juli 2024)
1. De prestatie-eisen worden in de loop van 2022 in samenspraak met NOC*NSF vastgesteld.
OS Parijs OWZ (juli 2024)
2. De prestatie-eisen worden in de loop van 2022 in samenspraak met NOC*NSF vastgesteld.
WJK 2021/2023
1. Voor de WJK’s wordt in het najaar 2020 een kwalificatiesysteem ontwikkeld, waarna publicatie volgt.
2. Estafettes worden samengesteld uit de teamleden die zich op basis van individuele eisen hebben
gekwalificeerd. Ingeval van medaille kansrijke estafettes kan de TD besluiten niet individueel gekwalificeerde
sporters worden toe te voegen aan het team.
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