
Interne selectiecriteria in de discipline vlakwater kajak voor de OS 

Parijs 2024. 
 

0. Inleidende opmerking 

1) Elke Nationaal Olympisch Comité (NOC) krijgt een beperkt aantal Kwalificatieplaats(en) 

toegewezen, waarbij de toewijzingsmethode, het totale aantal en het maximumaantal per NOC 

worden bepaald door de Internationale Kwalificatiereglementen uitgevaardigd door de Internationale 
Federaties (IF). 

2) Het BOIC heeft in zijn algemeen selectiereglement voor de OS Parijs 2024 (hierna: “het Reglement” 

– beschikbaar via www.teambelgium.be) de selectiecriteria (punt 3) en de selectieprocedure (punt 4) 

gedefinieerd die zullen bepalen aan welke Belgische atleten deze Kwalificatieplaats(en) zullen worden 
toegekend. Deze selectie gebeurt door het BOIC op voordracht van de Belgische Nationale Federaties. 

3) Overeenkomstig het Reglement zullen enkel de atleten die aan alle selectiecriteria voldoen en 

waarvan de selectie door de Raad van bestuur van het BOIC goedgekeurd is (volgens de in punt 4van 
dit Reglement beschreven procedure), geselecteerd worden. 

De selectiecriteria zijn als volgt: 

1. De Algemene Criteria 

Toewijzing aan België van een of meer Kwalificatieplaats(en) in de betreffende discipline en 
bevestiging van het effectieve gebruik van deze plaats door het BOIC. 

2. De Internationale Criteria 

A. Voldoen aan de mogelijke Toelatingscriteria waaraan alle atleten minstens moeten voldoen 

om één van de aan hun NOC toegewezen Kwalificatieplaatsen te kunnen behalen, bepaald 
door de Internationale Federatie van de discipline in zijn Internationale Kwalificatiereglement; 

B. Voldoen aan de mogelijke Minimumprestatiecriteria waaraan alle atleten minstens moeten 

voldoen om één van de aan hun NOC toegewezen Kwalificatieplaatsen te kunnen behalen, 
bepaald door de Internationale Federatie van de discipline in zijn Internationale 
Kwalificatiereglement; 

3. De Bijzondere Criteria 

Voldoen aan de mogelijke Bijzondere Criteria bepaald door de Belgische Nationale Federatie 

van de discipline, d.w.z., de selectiecriteria voor een evenement van de OS Parijs 2024, die 
meer strikt zijn dan de Internationale Criteria en die ten uitzonderlijke titel kunnen worden 

opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen, voor zover deze zijn 
goedgekeurd door het BOIC. 

4. De Interne Criteria 

Voldoen aan de mogelijke Interne Criteria bepaald door de Belgische Nationale Federatie van 

de discipline, d.w.z., de interne selectiecriteria voor een evenement van de OS Parijs 2024 die 
door elk Nationale Federatie kunnen worden vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring 

door het BOIC die zullen bepalen welke van de atleten geselecteerd worden uit de atleten die 
aan alle Algemene Criteria, Internationale Criteria, en indien toepasselijk, Bijzondere Criteria 
hebben voldaan. 

4) De huidige criteria definiëren de Bijzondere Criteria en/of de Interne Criteria die van toepassing zijn 
voor de discipline van kajak vlakwater voor de OS Parijs 2024.  

Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor kajak 

vlakwater voor de OS Parijs 2024. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement 



maken integraal deel uit van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen 

van het Reglement voorrang hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van 
deze Selectiecriteria gepubliceerd op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze 

Selectiecriteria elders gepubliceerd dan op de website van het BOIC (bvb. op de website van een 
Belgische Nationale Federatie) zal worden beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast. 

 

1. BIJZONDERE CRITERIA 

Bijzondere Criteria 

 

Het Koninklijk Belgisch Kano Verbond heeft beslist om geen bijzondere criteria op te stellen. 

 

2. Interne selectiecriteria 

 

A. Een atleet of ploeg die een kwalificatieplaats behaalt voor België tijdens het WK  

2023 zal voorgedragen worden als genomineerde atleet of ploeg behalve wanneer  

een andere atleet of ploeg een top 8 ranking realiseert in dezelfde discipline tijdens  
de World Cup I in 2024 en World Cup II in 2024 en die daarbij steeds de eerste  

gerangschikte Belgische atleet of ploeg is op elke World Cup in 2024 in dezelfde  
discipline. In het laatste geval wordt de atle(e)t(e) of ploeg die deze prestaties heeft  

geleverd genomineerd in plaats van de atle(e)t(e) of ploeg die de kwalificatieplaats  

heeft behaald. 
B. Een atleet of ploeg die een kwalificatieplaats behaalt voor België tijdens de  

European Continental Qualifier zal rechtstreeks voorgedragen worden als  
genomineerde atleet of ploeg. 

 
C. Indien een atleet in een individueel event (k1) wegens blessure niet kan deelnemen 

aan de Olympische Spelen, zal de nationale Olympische kajakcommissie1 een andere  

atleet kunnen nomineren indien deze minimum één top 12 realiseerde in dezelfde discipline op 
een World Cup in 2024. Indien meer dan een atle(e)t(e) hieraan voldoet wordt de atle(e)t(e) 

met het hoogste world cup resultaat 2024 in deze discipline genomineerd. 
 

3. RE-ALLOCATIEPLAATSEN 

In het geval van de toewijzing aan het BOIC van een Re-allocatiekwalificatieplaats: 

o Deze Re-allocatieplaats zal worden gebruikt met inachtneming van de volgende criteria : 

o Bijzondere Criteria: 

o de Bijzondere Criteria zoals bepaald in punt 1 blijven van toepassing; 

o Interne Criteria: 

o De Interne Criteria zoals bepaald in punt 2 blijven van toepassing; 

4. PROCEDURE 

De procedure volgens dewelke het BOIC de atleten selecteert waarvan de inschrijving als 

vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het 

organiserend comité van de OS Parijs 2024, verloopt overeenkomstig punt 4 van het Reglement 

 



 

Het selectietraject voor deelname aan het WK 2023 wordt volledig beschreven in de 

“selectiecriteria senioren 2023  vlakwater kajak KBKV” in bijlage 1 weergegeven. 

Het selectietraject voor deelname aan de European Continental Qualifying event 2024 wordt 

volledig beschreven in de “selectiecriteria senioren 2024  vlakwater kajak KBKV” in bijlage 2 

weergegeven. 

 

In bijlage 3 is op schematische wijze het selectietraject tot OS 2024 weergegeven in het geval er 

een quota werd gerealiseerd of werd toegewezen tijdens het WK 2023 

In bijlage 4 is op schematische wijze het selectietraject tot OS 2024 weergegeven in het geval er 

geen quota werd gerealiseerd of werd toegewezen tijdens het WK 2023  



Bijlage 1: 

 

SELECTIECRITERIA  VOOR  DE   NATIONALE SENIOREN KAJAKPLOEG VLAKWATER 

KBKV 2023 (Olympische Disciplines) 

 

Wedstrijdkalender 2023: 

 

Datum Event plaats Land 

22-23/04  

25/04 (K4) Trials Hazewinkel BEL 

11-14/05 World cup I Szeged HUN 

26-28/05 World cup II Poznan POL 

21-24/06 European Games Krakau POL 

23-27/08 WK Senioren Duisburg GER 

 

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 de selectietesten. 

 

• Bij niet deelname aan de voorziene testen dient een medisch attest voorgelegd te worden dat 

onderschreven dient te worden door dr. Vincent Vanbelle en dr. Jean-Francois Kaux. 

 

 

• De topsportcommissie zal, in samenspraak met de Franstalige topsportverantwoordelijke, 

overmacht en uitzonderlijke resultaten tijdens de nationale selectietesten van 22-23/04 en 

25/04 van de atleten evalueren en indien nodig in rekening brengen bij het maken van de 

selecties en dit enkel en alleen betreffende de deelname aan de world cups.  

 

1.  Selectie World Cup I en World Cup II 

 

• Om zich te selecteren voor de World Cup I en World Cup II zal er op 22-23/04 een selectietest 

over K1 1000m,K1 en K2 500m plaatsvinden. De test K4 500m zal plaatsvinden op 25/04 om 

de selectie van de World cup te vervolledigen. 

 

• De eerste twee boten in K1 en K2 over de olympische afstanden 1000m, 500 worden 

weerhouden voor deelname aan de eerste World Cup regatta en de tweede  World Cup regatta,  



indien hun tijd bij normale weersomstandigheden (windstil & watertemp 15°C) binnen of gelijk 

is aan de referentietijden. 

De weersomstandigheden tijdens de trials zullen door de topsportcommissie geëvalueerd en in 

rekening gebracht worden indien van toepassing. 

 

• In geval van overmacht bij de 1000m en de 500m zal de test na 100m stilgelegd worden en 

komt er direct erna een herstart van de test. Overmacht wordt hier als volgt gedefinieerd: 

zichtbare en verifieerbare materiaalbreuk waarneembaar tijdens de eerste 100m van de 

wedstrijd of een technische storing van de startinstallatie. 
 

• In het geval een atleet in 2 boten aan de bovenstaande criteria voldoet (vb k1 500m en 

k2 500m of k1 1000m en k2 500m,…), zullen de trainers een gezamenlijk selectievoorstel 

formuleren voor de world cups rekening houdend met de haalbaarheid van het combineren 

van meerdere events (cfr. Competitieprogramma world cups). 

  

• Gezien het belang van de trials zal de startprocedure en wedstrijdjurering plaatsvinden zoals 

deze gebeurt op de internationale wedstrijden.  

 

• De Vlaamse topsportcommissie en de Franstalige topsportverantwoordelijke zullen zich buigen 

over het gezamenlijk selectievoorstel geformuleerd door de trainers en de selectie bekend 

maken en dit ten laatste op 3/05/2023. 

 

• 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. 

 

 

 

 

  



2. Selectie European Games & WK 2023 

 

• Een boot die een top 15 in k1, k2, K4 behaald op een world cup komt in aanmerking om 

geselecteerd te worden voor het European Games en een top 12 is nodig voor het  WK, (EG 

indien er in dat event een internationale quota voor de EG werd toekgekend).  

 

Op basis van het EK 2022 behaalde België volgende quota’s voor de EG: 

- K2 500m mannen 

- K2 500m dames 

- K4 500m dames 

Deelname aan de K1 500m op de European games zal bepaald worden op basis van de 

onderlinge ranking tijdens de trials van de atleten die reeds geselecteerd zullen worden voor 

de K2 500m.  

 

• Indien er 2 boten in eenzelfde event voldoen zal de selectie gemaakt worden op basis van de 

volgende gezuiverde ranking1: 

 

Ranking boot 1 t.o.v. totaal aantal NOC’s aan de start noemen we: Rank B1 WC 

(vb boot 1 behaalt op WC I de 11de  plaats op 34 boten, maar gezuiverde NOC-lijst telt 28 

boten: 1- 11/28 = Rank B1 WCI= 60,7%) 

 

Op die manier krijgen we: rank B1 WCI , rank B1 WCII , rank B2 WCI, rank B2WCII 

Rank B1high : hoogste % van rank B1 WCI% en rank B1 WCII% 

Rank B2high : hoogste % van rank B2 WCI% en rank B2 WCII% 

Rank B1low : laagste % van rank B1 WCI% en rank B1 WCII% 

Rank B2low : laagste % van rank B2 WCI% en rank B2 WCII% 

 

1. Indien Rank B1high > Rank B2high dan zal Boot 1 geselecteerd worden 

2. Indien Rank B1high < Rank B2high dan zal Boot 2 geselecteerd worden. 

3. Indien Rank B1high = Rank B2high dan zal er rekening gehouden worden met het 2de 

resultaat:  

Indien Rank B1low > Rank B2low dan zal Boot 1 geselecteerd worden 

Indien Rank B1low < Rank B2low dan zal Boot 2 geselecteerd worden 

 

In het uitzonderlijke geval dat Rank B1low = Rank B2low zal de winnaar van de trials 22-

23/04 geselecteerd worden.  

 

 

• In het geval een atleet in 2 (of 3) boten aan de bovenstaande criteria voldoet (vb k1 500m en 

k2 500m of k1 1000m en k2 500m,…), zal de topsportcommissie in samenspraak met de 

Franstalige topsportverantwoordelijke een selectievoorstel formuleren in functie van de 

prioritaire doelstellingen zoals weergegeven in de prestatieprogramma’s van de 

respectievelijke atleten bij Sport Vlaanderen en de doelstellingen van de professionele atleten 

bij Adeps, rekening houdend met de haalbaarheid van het combineren van meerdere events 

(cfr. Competitieprogramma European Games en het WK). 

 
1 er wordt enkel rekening gehouden met het beste resultaat van elk NOC, dit in het geval er 2 boten 

van een NOC aan de start verschijnen. 



• Indien er minder dan 20 boten op de startlijst staan van de World Cups kan de 

topsportcommissie bepalen na analyse van het niveau van de competitie dat de criteria voor 

de nominatie/selectie verstrengd worden naar top 12 voor nominatie EG en top 10 voor 
selectie WK.  

• Extra criteria K4 500m selectie: 

o WC: max tijdsverschil met de winnende boot +4”  

o Motivatie technische staff  

▪ Progressie  

▪ Verhouding t.o.v. internationale ploegen  



Schematisch overzicht 2023 
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Bijlage 2:  

 

SELECTIECRITERIA  VOOR  DE   NATIONALE SENIOREN KAJAKPLOEG VLAKWATER 

KBKV 2024 (Olympische Disciplines) 

 

Wedstrijdkalender 2024: 

 

Datum Event plaats Land 

27-28/04 (ovb) 

4/05 (K4 ovb) Trials Hazewinkel BEL 

15-16/05 

Continental 

Qualifier Szeged HUN 

17-19/05 World cup I Szeged HUN 

TBC World cup II TBC TBC 

TBC 

European 

Championships Szeged HUN 

6-10/08 OS Parijs FR 

 

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 2024 zijn verplicht om deel te nemen aan alle selectietesten. 

 

• Bij niet deelname aan de voorziene testen dient een medisch attest voorgelegd te worden dat 

onderschreven dient te worden door dr. Vincent Vanbelle en dr. Jean-Francois Kaux (BOIC staf). 

 

 

• De topsportcommissie zal, in samenspraak met de Franstalige topsportverantwoordelijke, 

overmacht en uitzonderlijke resultaten tijdens de nationale selectietesten van 27-28/04 (ovb) 

van de atleten evalueren en indien nodig in rekening brengen bij het maken van de selecties 

en dit enkel en alleen betreffende de deelname aan de world cups.  

 

  



1. Selectie European Continental Qualifier 

 

• Er kan enkel deelgenomen worden in een event waarvoor België nog geen internationale quota 

heeft gerealiseerd. 

• Om zich te selecteren voor de European Continental Qualifier in Szeged zal er op 27-28/04 (ovb) 

een selectietest over 1000m, 500m plaatsvinden. 

 

• De eerste boot in K1 en K2 over de Olympische afstanden 1000m, 500 wordt weerhouden voor 

deelname aan de European Continental Qualifier indien de gerealiseerde tijd bij normale 

weersomstandigheden (windstil & watertemp 15°C) binnen of gelijk is aan de referentietijden. 

De weersomstandigheden tijdens de trials zullen door de topsportcommissie geëvalueerd en in 

rekening gebracht worden indien van toepassing. 

• In geval van overmacht bij de 1000m en de 500m zal de test na 100m stilgelegd worden en 

komt er direct erna een herstart van de test. Overmacht wordt hier als volgt gedefinieerd: 

zichtbare en verifieerbare materiaalbreuk waarneembaar tijdens de eerste 100m van de 
wedstrijd of een technische storing van de startinstallatie. 
 

• Gezien het belang van de trials zal de startprocedure en wedstijdjurering plaatsvinden zoals 

deze gebeurt op de internationale wedstrijden.  

 

• De Vlaamse topsportcommissie en de Franstalige topsportverantwoordelijke zullen zich buigen 

over het gezamenlijk selectievoorstel geformuleerd door de trainers. 

 

2. Selectie World Cup I en world cup II 

 

• Een atleet/ploeg die geselecteerd werd voor de European Continental Qualifier in een bepaald 

event wordt automatisch geselecteerd voor deelname aan World Cup I en World Cup II in dat 

event. 

 

• Een atleet/ploeg die tijdens het WK 2023 een quota behaalde voor België of werd toegewezen 

in een bepaald event wordt automatisch geselecteerd voor deelname aan World Cup I en World 

Cup II in dat event.  

 

• De selectie zal aangevuld worden met de eerstvolgende gerangschikte boot tijdens de trials van 

27-28/04 (ovb) indien zijn/haar tijd bij normale weersomstandigheden (windstil & watertemp 

15°C) binnen of gelijk is aan de referentietijden. De test K4 500m zal plaatsvinden op 4/05 

(ovb) om de selectie van de World cup te vervolledigen. 

De weersomstandigheden tijdens de trials zullen door de topsportcommissie geëvalueerd en in 

rekening gebracht worden indien van toepassing. 

• Indien de geselecteerde atleet/ploeg voor de European Continental Qualifier afziet van 

deelname aan een world cup, zal deze plaats toegewezen worden aan de volgende 

gerangschikte boot die voldoet aan bovenstaande vooropgestelde tijden. 

 

• Indien een atleet/ploeg die tijdens het WK 2023 een quota behaalde/werd toegewezen voor 

België in een bepaald event afziet van deelname aan een world cup, zal deze plaats 



toegewezen worden aan de volgende gerangschikte boot die voldoet aan bovenstaande 

vooropgestelde tijden. 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Selectie European Championships  

 

• Een genomineerde atleet voor Parijs wordt automatisch geselecteerd voor het EK 

 

• Indien een genomineerde atleet/ploeg afziet van een selectie voor het EK in het betreffende 

event waarin hij/zij een quota realiseerde en voor alle events waar geen internationale quota 

voor Parijs behaald werden zal de selectie voor het EK als volgt gebeuren: 

o Een boot die een top 15 in k1, k2, k4 realiseerde in een world cup zal in aanmerking 

komen voor selectie voor het EK. 

o Indien er 2 boten in eenzelfde event voldoen zal de selectie gemaakt worden op basis 

van de volgende gezuiverde ranking2: 

 

Ranking boot 1 t.o.v. totaal aantal NOC’s aan de start noemen we: Rank B1 WC 

(vb boot 1 behaalt op WC I de 11de  plaats op 34 boten, maar gezuiverde NOC-lijst 

telt 28 boten: 1- 11/28 = Rank B1 WCI= 60,7%) 

 

Op die manier krijgen we: rank B1 WCI , rank B1 WCII , rank B2 WCI, rank B2WCII 

Rank B1high : hoogste % van rank B1 WCI% en rank B1 WCII% 

Rank B2high : hoogste % van rank B2 WCI% en rank B2 WCII% 

Rank B1low : laagste % van rank B1 WCI% en rank B1 WCII% 

Rank B2low : laagste % van rank B2 WCI% en rank B2 WCII% 

 

Indien Rank B1high > Rank B2high dan zal Boot 1 geselecteerd worden 

Indien Rank B1high < Rank B2high dan zal Boot 2 geselecteerd worden. 

Indien Rank B1high = Rank B2high dan zal er rekening gehouden worden met het 2de 

resultaat:  

Indien Rank B1low > Rank B2low dan zal Boot 1 geselecteerd worden 

Indien Rank B1low < Rank B2low dan zal Boot 2 geselecteerd worden 

 

In het uitzonderlijke geval dat Rank B1low = Rank B2low zal de winnaar van de trials op 

27-28/04 geselecteerd worden. 

 

• In het geval een atleet in 2 (of 3) boten aan de bovenstaande criteria voldoet (vb k1 500m en 

k2 500m of k1 1000m en k2 500m,…), zal de topsportcommissie in samenspraak met de 

Franstalige topsportverantwoordelijke een selectievoorstel formuleren rekening houdend met 

de haalbaarheid van het combineren van meerdere events (cfr. Competitieprogramma 

European Championships). 

 

• Indien er minder dan 20 boten op de startlijst staan van de World Cups kan de 

topsportcommissie bepalen na analyse van het niveau van de competitie dat de criteria voor 

de selectie verstrengd worden naar top 12 voor selectie EK.  

 

• Extra criteria K4 selectie: 

 
2 er wordt enkel rekening gehouden met het beste resultaat van elk NOC, dit in het geval er 2 boten 

van een NOC aan de start verschijnen 



o WC: max tijdsverschil met de winnende boot +4”  

o Motivatie technische staff  

▪ Progressie  

▪ Verhouding t.o.v. internationale ploegen 

 

Bijlage 3 

 

Schematisch overzicht 2024 indien een quota behaald/toegewezen werd op WK 

2023 geldig binnen één bepaald event. 
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Bijlage 4 

 

Schematisch overzicht 2024 indien geen quota behaald/toegewezen werd op WK 

2023 geldig binnen één bepaald event. 
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