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SELECTIECRITERIA  VOOR  DE   NATIONALE  KAJAKPLOEG   LIJN 2022 

U23 
(Olympische Disciplines ) 

 

 
Wedstrijdkalender: 

 

Datum Event plaats Land 

30/04-1/05 Trials Hazewinkel BEL 

19/05-22/05 World Cup 1 Racice CZE 

26/05-29/05 World Cup 2 Poznan POL 

23/06-26/06 EK jun U23 Belgrado SER 

2/08 Internal test Hazewinkel BEL 

1/09-4/09 WK jun U23 Szeged HUN 

 
 
 

Algemeen: 
 

- Alle atleten die deel willen uitmaken van de Belgische Nationale ploeg KBKV en tevens in 

aanmerking willen komen voor uitzending naar de in de planning voorziene internationale 

wedstrijden in 2022 zijn verplicht om deel te nemen aan alle selectietesten. 

- Bij niet deelname aan de voorziene testen dient een met reden omschreven verklaring of medisch 

attest voorgelegd te worden.     

- Indien een medisch attest van toepassing is, dient deze onderschreven te zijn door de arts van de 

nationale ploeg zijnde dokter Vincent Vanbelle. 

- Bij selectie wordt het sportief programma (trainingsstages, wedstrijden) ter voorbereiding van de 

internationale competitie besproken en uitgevoerd zoals voorzien door de federatie en vermeld in 

de selectiebrief van de betreffende competitie.  

- Indien een atleet selecties afdwingt voor verschillende competities en/of afstanden, dan zal het 

competitieprogramma besproken worden in functie van de prioriteiten gesteld door de 

topsportcommissie, zijnde doelstellingen prestatieprogramma, vervolgens 

ontwikkelingsprogramma en tenslotte bijkomende doelstellingen.   

- Niet-olympische afstanden kunnen opgenomen worden in het wedstrijdprogramma van reeds 

geselecteerde atleten, maar mogen geen beperkingen vormen voor de prioritaire wedstrijden op 

de olympische afstand en kunnen niet als hoofddoelstelling gelden om zich te selecteren voor 

internationale wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 



U23 selectietraject: 

 

U23 K1 1000m heren, K1 500m dames, K2 500m dames en heren, K4 500m dames en heren: 

 

 

 
 

1) Trials: referentietijden inschatten om selectie op te maken voor EK U23, indien voldaan aan de 

referentietijden kunnen er 1 of 2 World cups opgenomen worden in het programma ter 

voorbereiding van het EK U23 of WK U23.  

2) WC: optioneel  

De doelstelling ligt op het behalen van een B finale op de World cups voor de K1 en K2 op 

Olympische afstanden. 

3) WK U23:  

- U21: doelstellingen K1 en K2 top 12 EK U23 => WK U23 

- U21-U23: doelstellingen K1 en K2 top 10 EK U23=> WK U23 

- Doelstelling K4 top 10 EK U23=> WK U23 

- Atleten die bovenstaande resultaten behalen in K1 worden nominatief geselecteerd voor het WK 

U23. Ploegboten die bovenstaande resultaten behalen worden geselecteerd voor het WK, de 

atleten moeten vormbehoud aantonen in de voorbereiding van het WK U23 op de test 2 augustus. 

- 2 augustus wordt een extra testmoment gepland om de selectie voor het WK U23 te vervolledigen. 

Deze testen worden geëvalueerd zoals de trials in april.  

4) Opmerkingen: 

- Indien 2 boten onder de referentietijden blijven, zal de best gerangschikte boot op de trials 

geselecteerd worden.  

- Bij overmacht (materiaalpech en/of blessures) op de trials kan een extra test gevraagd worden om 

de definitieve selectie voor EK U23 en WK U23 op te maken. 

- Bij twijfel over bootsamenstelling kan de topsportcommissie beslissen om een extra test in te 

plannen ifv de selectie voor het EK U23 of WK U23. 

- Indien er minder dan 20 boten op de startlijst staan van het EK U23 dan kan de topsportcommissie 

bepalen na analyse van het niveau van de competitie dat de criteria voor de U21 verstrengd 

worden naar top 10 EK U23 en U23 top 8 EK U23.  
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