
Koninklijk Belgisch Kano Verbond 
 

Gesticht in 1934 
Vereniging zonder winstgevend doel 

Onder de hoge bescherming van zijn Koninklijke 
Hoogheid Albert II, Koning der Belgen 

Aangesloten bij het Belgisch Olympisch Comité 
en de Internationale Kanofederatie 

  Maatschappelijke zetel : Route de Pessoux 68  

 

 
 

Fédération Royale Belge de Canoë 
 

Fondée en 1934 
Association sans but lucratif 

Sous le haut patronage de son Altesse Royale 
 Albert II, Roi des Belges 

Affiliée au Comité  Olympique Belge 
et à la Fédération Internationale de Canoë 

   Siège Social :Route de Pessoux 68 

                                          5590 Haversin                                                                                                   5590 Haversin 

 

 
SELECTIECRITERIA  VOOR  DE   NATIONALE  KAJAKPLOEG   LIJN 2023 

Junioren en aspiranten 
(Olympische Disciplines ) 

 

 
Wedstrijdkalender: 

 

Datum Event plaats Land 

22/04-23/04 Trials Hazewinkel BEL 

29/04 Test K4 Essen GER 

6/07-9/07 WK jun U23 Auronzo IT 

27/07-30/07 EK jun U23 Montemor POR 

TBD Olympic Hopes TBD TBD 

 
 

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 2023 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junioren selectietraject EK jun, WK jun: 

 

Jun 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 junioren. 

2) Opmerkingen: 

- Indien 2 boten onder de referentietijden blijven, zal de hoogst 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 jun en WK jun op te maken. 

 

Jeugd selectietraject Olympic Hopes: 

 

 
 

 
1) Trials: referentietijden inschatten om selectie te maken voor Olympic Hopes 

2) Selectie op basis van wedstrijden in K1. 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Trials WK jun EK jun

Trials
Vormbehoud 

wedstrijd NWC
Olympic Hopes


