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De ploeg die de KNZB zal vertegenwoordigen tijdens de Europese Kampioenschappen korte 
baan zwemmen, van 4 tot en met 8 december 2019 te Glasgow, zal worden samengesteld 
op basis van de onderstaande bepalingen en richtlijnen.  
 
1. Nominatieperiode 
De gehele nominatieperiode loopt van 1 juni 2019 tot en met 27 oktober 2019. 
 
2. Aanmelden als kandidaat  
Om in aanmerking te komen voor deelname dient een de sporter voor 1 september 2019 
aan te geven te willen deelnemen aan het EK kortebaan traject. Dit kan door een e-mail te 
richten aan topsport@knzb.nl. Niet aangemelde sporters komen niet in aanmerking voor 
kwalificatie. 
 
3. Startplaatsen 
Om concurrentie te stimuleren stelt de KNZB de onderstaande kwalificatieplaatsen 
beschikbaar: 
  

• 2 sporters op niet Olympische afstanden  
• 4 sporters op de vrije slag estafette afstanden (100m en 200m vrije slag)  
• 3 sporters op de overige afstanden  

 
4. Kwalificatie 
De onderstaande wedstrijden zijn als kwalificatiewedstrijd aangewezen: 
 

1. Speedo Fast Water Meet 29 en 30 juni 2019 
2. Twee zelf aan te vragen wedstrijden. 

 
Op 27 oktober 2019 eindigt de nominatieperiode. De tijdsnelste sporters die op de 
bovengenoemde kwalificatiewedstrijden hebben voldaan aan een individuele prestatie-eis 
zullen worden voorgedragen voor kwalificatie.  
 
Er zijn geen prestatie-eisen voor estafettes vastgesteld. Het is ter beoordeling van de 
hoofdcoach of een ploeg voldoende niveau heeft voor deelname aan het EK korte baan. 
Richtinggevend is een reële kans op het bereiken van een podiumplek, daarbij rekening 
houdend met individuele belangen. Bij een positieve beoordeling worden tenminste de vier 
tijd snelste zwemmers voorgedragen voor kwalificatie.  
 
De Technisch Directeur zal uiterlijk woensdag 30 oktober 2019 de gekwalificeerde 
individuele en estafette zwemmers, inclusief begeleiding, publiceren. 
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5. Prestatie-eisen 
 

  Heren Dames 
50m vrije slag 00:21,37 00:24,42 
100m vrije slag 00:47,33 00:53,04 
200m vrije slag 01:44,64 01:55,75 
400m vrije slag 03:42,93 04:04,69 
800m vrije slag   08:22,09 
1500m vrije slag 14:50,53   
50m rugslag 00:23,59 00:26,96 
100m rugslag 00:51,20 00:58,09 
200m rugslag 01:52,14 02:05,89 
50m schoolslag 00:26,43 00:30,30 
100m schoolslag 00:57,78 01:06,00 
200m schoolslag 02:06,19 02:23,20 
50m vlinderslag 00:22,93 00:25,79 
100m vlinderslag 00:50,85 00:57,25 
200m vlinderslag 01:54,21 02:08,01 
100m wisselslag 00:53,06 01:00,03 
200m wisselslag 01:55,35 02:09,61 
400m wisselslag 04:09,14 04:35,00 

 
 
 
5.1 Verklaring prestatie-eisen senioren 
De individuele prestatie-eisen zijn gebaseerd op de top-8 tijd uit de series van de afgelopen 
EK korte baan 2013, 2015 en 2017. 
 
 
6. Estafettes 
1. Alle zwemmers die deel uitmaken van het EK-team dienen zich beschikbaar te stellen 

voor deelname aan estafettes. Estafette-opstellingen worden vastgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de Hoofdcoach, alle belangen hierbij afwegend. 

2. Kwalificatie via een estafette betekent niet een automatisch recht tot starten. De 
Hoofdcoach behoudt zich het recht voor andere zwemmers dan de vier tijd snelsten uit 
de nominatieperiode op te stellen. 
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Bijzondere bepalingen 
1. De sporter dient lid te zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond 

aangesloten vereniging. 
2. De sporter dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit. 
3. De sporter dient een verslag van een sportmedische keuring, van minder dan 12 

maanden oud, ter beschikking te stellen aan de teamarts uiterlijk 4 weken 
voorafgaand aan de start van het WK.  

4. De sporter dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het WK een door de sporter 
ondertekende topsportersovereenkomst, inclusief akkoord op de bijbehorende 
reglementen Nationale selecties, beschikbaar gesteld te hebben aan de technisch 
directeur van de KNZB.  

5. Zelfgekozen kwalificatiewedstrijden dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de 
eerste wedstrijddag via topsport@knzb.nl te worden aangevraagd bij de KNZB. 
Alleen na goedkeuring kan de wedstrijd worden aangemerkt als kwalificatiewedstrijd.  

6. Kwalificatie via wedstrijden op yards baden behoort niet tot de mogelijkheden. 
7. Kwalificatie is niet mogelijk via tussentijden op individuele zwemafstanden, in time-

trials of als startzwemmer/ster van een estafette.  
8. Voor alle deelnemers geldt dat zij serieus in voorbereiding dienen te zijn op de 

Europese Kampioenschappen korte baan. Dit is ter beoordeling van de Hoofdcoach. 
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.  

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 
Nieuwegein (mei 2019)  


