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De zwemploeg, die de KNZB zal vertegenwoordigen tijdens de Jeugd Olympische Spelen, welke 

worden gehouden van 6 oktober tot en met 18 oktober 2018 te Buenos Aires, zal worden 

samengesteld op basis van de volgende richtlijnen. 

 

1. Nominatie periode 

 

Voor de Jeugd Olympische Spelen in 2018 staat deelname open voor jongens en meisje geboren 

tussen 1 januari 2000 en 31 december 2003. De gehele nominatie periode loopt van 1 januari 2018 

tot en met 8 juli 2018. 

 

2. Aanmelden als kandidaat 

 

Sporters die in aanmerking wensen te komen voor kwalificatie dienen dit aan de KNZB kenbaar te 

maken voor 1 maart 2018. Aanmelden voor de kwalificatie procedure kan via een bevestigende mail 

aan de technisch directeur via het mailadres: topsport@knzb.nl. De KNZB zal de mail beantwoorden 

met een bevestiging van ontvangst waarmee de aanmelding voor het kwalificatietraject Jeugd 

Olympische Spelen Buenos Aires 2017 een feit is.  

 

Om in aanmerking te komen voor kwalificatie dient een sporttechnisch plan te worden overlegd met 

de hoofdcoach talentontwikkeling. Dit plan bevat een overzicht met activiteiten en een periodisering 

gericht op de Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires 2018. 

 

3. Aangewezen kwalificatiewedstrijden 

 

In de periode van 1 januari 2018 tot en met 8 juli 2018 zijn de onderstaande wedstrijden als 

kwalificatiewedstrijd aangewezen; 

 

1. Swim Cup Den Haag – 6 april tot en met 8 april 2018. 

2. Swim Cup Eindhoven – 13 april tot en met 15 april 2018. 

3. Eén vrij aan te vragen wedstrijd in de periode 1 januari tot en met 15 april 2018. 

4. ONK Amersfoort -22 tot en met 24 juni 2018 - uitsluitend voor meisjes geboren in 2000. 

5. EJK Helsinki – 4 juli tot en met 8 juli 2018. 

 

4. Sporters in het buitenland 

 

Sporters die trainen en wonen in het buitenland (peildatum 1 januari 2018) kunnen in deze periode 

maximaal 2 wedstrijden aanvragen als kwalificatiewedstrijd. Dat mogen ook de bovengenoemde 

wedstrijden onder punt 1 en 2 zijn. Ter verduidelijking voor sporters die wonen en trainen in het 

buitenland zijn de bovengenoemde wedstrijden alleen kwalificatiewedstrijden indien deze zijn 

aangevraagd. Zie voor de aangevraagde wedstrijden bijzondere bepaling nr.2. 

 

5. Startplaatsen en kwalificatie 

 

Het NOC Nederland mag op basis van het kwalificatie reglement maximaal 8 sporters selecteren 

voor uitzending naar de Jeugd Olympische Spelen. De 8 sporters kunnen bestaan uit maximaal 4 

dames en maximaal 4 heren. Zie voor meer informatie de onderstaande link 

 

mailto:topsport@knzb.nl
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https://www.fina.org/sites/default/files/general/2017-03_-_buenos_aires_2018_-

_qualification_system_-_swimming_-_en.pdf 

 

Elk deelnemend land mag per zwemnummer, bij zowel dames als heren, maximaal 2 sporters 

inschrijven. In het geval dat er meer dan twee zwemmers op een zwemnummer voldoen aan de 

prestatie-eis dan zullen de twee tijd snelste sporters worden voorgedragen voor kwalificatie.  

 

Er zijn geen prestatie-eisen voor estafettes vastgesteld. Een eventuele estafette zal worden 

samengesteld met de gekwalificeerde individuele zwemmers en zwemsters.  

 

6. Interne selectie voor startplaatsen 

 

In het geval dat meer sporters voldoen aan de prestatie-eis dan het maximale aantal van 8 sporters 

zal met behulp van de FINA-puntentabel een ranglijst worden gemaakt. Er zal een ranglijst worden 

vastgesteld voor dames en voor heren. In dit geval zal de KNZB de sporters, zowel bij de dames als 

bij de heren, gerangschikt op van plaats 1 t/m 3 voordragen voor kwalificatie. Voor de plaatsen 4 en 

lager zal de Technisch Directeur een keuze maken welke sporters zullen worden voorgedragen voor 

kwalificatie. Alle belangen hierbij afwegend.     

 

De Technisch Directeur zal uiterlijk op vrijdag 13 juli de definitieve voordracht van het JOS-team 

bekend maken. De voordracht zal worden gedaan aan NOC*NSF die de definitieve kwalificatie en 

samenstelling van het JOS-team, inclusief begeleiding, zal moeten bekrachtigen. Na goedkeuring 

van NOC*NSF is de kwalificatie definitief.   

 

7. Prestatie-eisen  

  

 Jongens 2000 t/m 2003 Meisjes 2000 t/m 2003 

50m vrije slag 00:22,69 00:25,77 

100m vrije slag 00:49,84 00:55,77 

200m vrije slag 01:49,27 02:00,03 

400m vrije slag 03:55,19 04:12,65 

800m vrije slag 08:07,84 08:44,80 

50m rugslag 00:25,80 00:29,06 

100m rugslag 00:55,36 01:01,86 

200m rugslag 02:02,14 02:13,21 

50m schoolslag 00:28,61 00:32,00 

100m schoolslag 01:02,62 01:10,22 

200m schoolslag 02:15,78 02:30,44 

50m vlinderslag 00:24,01 00:27,27 

100m vlinderslag 00:53,52 01:00,34 

200m vlinderslag 01:59,11 02:13,59 

200m wisselslag 02:03,21 02:16,23 

 

 

 

https://www.fina.org/sites/default/files/general/2017-03_-_buenos_aires_2018_-_qualification_system_-_swimming_-_en.pdf
https://www.fina.org/sites/default/files/general/2017-03_-_buenos_aires_2018_-_qualification_system_-_swimming_-_en.pdf
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De individuele prestatie-eisen zijn gebaseerd op de 6de tijd uit de finales van het laatste EJK. De 

prestatie-eisen zullen nooit langzamer zijn dan de prestatie-eisen van voorgaande edities van de 

Jeugd Olympische Spelen.   

 

8. Estafettes 

 

Alle zwemmers die deel uitmaken van het JOS-team dienen zich beschikbaar te stellen voor 

deelname aan estafettes. Estafette opstellingen worden vastgesteld onder verantwoordelijkheid van 

de hoofdcoach talentontwikkeling. Alle belangen hierbij afwegend. 

 

 

9. Bijzondere bepalingen 

 

1. De zwemmer dient lid te zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond vereniging.  

2. De zwemmer dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit.  

3. Alle wedstrijden in de kwalificatieperiode moeten voldoen aan de FINA-normen (elektronische 

tijdwaarneming)  

4. Zelf gekozen kwalificatiewedstrijden dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste 

wedstrijddag via topsport@knzb.nl te worden aangevraagd bij de hoofdcoach talentontwikkeling. 

Alleen na goedkeuring kan de wedstrijd worden aangemerkt als kwalificatiewedstrijd.  

5. Kwalificatie is niet mogelijk via tussentijden op individuele zwemafstanden, in time-trials of als 

startzwemmer/ster van een estafette. 

6. Indien een zwemmer zich zowel voor de Jeugd Olympische Spelen als EJK/EK Glasgow 

kwalificeert dan zal er in overleg met de hoofdcoach talentontwikkeling worden bepaald of er aan 

één of beide wedstrijden wordt deelgenomen.   

7. Om in aanmerking te komen voor kwalificatie dient een sporttechnisch plan te worden overlegd 

met de hoofdcoach talentontwikkeling. Dit plan bevat een overzicht met activiteiten en een 

periodisering gericht op de Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires 2018. 

8. Voor alle deelnemers geldt dat zij serieus in voorbereiding dienen te zijn voor de Jeugd 

Olympische Spelen. Dit is ter beoordeling van de hoofdcoach talentontwikkeling. Jaarplanningen 

en doelstellingen kunnen worden opgevraagd, alsmede het verzoek tot een gesprek over deze 

voorbereiding. 

9. Vormverlies in de kwalificatieperiode kan aanleiding zijn om een kwalificatie in te trekken. Dit is 

ter beoordeling van de hoofdcoach talentontwikkeling.  

10. In bijzondere gevallen, waaronder gevallen waarin het selectiereglement niet voorziet, kan de 

Technisch Directeur sporters selecteren die niet aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan. 

 

 

 

André Cats 

Technisch Directeur 

Januari 2018 

 

Update: 9 februari 2018 
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