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De ploeg die de KNZB zal vertegenwoordigen tijdens de 

wereldkampioenschappen zwemmen, van 12 tot en met 28 juli 

2019 te Gwangju (Korea), zal worden samengesteld op basis 

van de onderstaande bepalingen en richtlijnen.  

 

1. Toelichting selectieprocedure 

 

1.1 Prestatie-eisen 

Sporters die voldoen aan de prestatie-eisen gesteld voor de wereldkampioenschappen hebben het 

niveau om deel te nemen aan de halve finales met een uitzicht op het behalen van de finale.  

De prestatie-eisen zijn gelijk aan de prestatie-eisen van het laatste mondiale toernooi of, indien 

sneller, op de 12de tijd uit de series van het laatste mondiale toernooi.  

 

Sporters die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een wereldkampioenschap lange baan of 

Olympische Spelen komen in aanmerking voor een debutanten prestatie-eis. Alleen mannen geboren 

in 1997 of later en vrouwen geboren in 1998 of later komen in aanmerking voor de debutanten 

prestatie-eis. De prestatie-eisen voor debutanten zijn gebaseerd op de FINA A-tijd. 

 

Er zijn geen prestatie-eisen voor estafettes vastgesteld. Voordracht voor kwalificatie van een 

estafetteploeg is ter beoordeling van de Hoofdcoach. Richtinggevend is een reële kans op het 

bereiken van een top acht plaats in de finale. 

 

1.2 Startplaatsen 

Elk deelnemend land mag per individuele afstand 2 sporters en per estafette 1 team laten starten op 

het WK.  

 
2. Nominatieperiode 

De nominatieperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 23 juni 2019 en is opgedeeld in twee 

delen: 

 

 1.  1 januari 2019 tot en met 14 april 2019 

 2.  15 april 2019 tot en met 23 juni 2019 

 

2.1 Eerste nominatie periode en kwalificatie 

In de periode 1 januari 2019 tot en met 14 april 2019 zijn de onderstaande wedstrijden als 

kwalificatiewedstrijd aangewezen:  

 

1. Swim Cup 1: 5 april tot en met 7 april 2019. 

2. Swim Cup 2: 12 april tot en met 14 april 2019.  

3. Een wedstrijd naar keuze aan te vragen in de periode 1 januari 2019 t/m 3 april 2019 

 

Sporters die trainen en wonen in het buitenland (peildatum 1 januari 2019) kunnen in deze periode 

maximaal 3 wedstrijden aanvragen als kwalificatiewedstrijd. Dat mogen ook de bovengenoemde 

wedstrijden zijn. Ter verduidelijking: voor sporters die wonen en trainen in het buitenland zijn de 

bovengenoemde wedstrijden alleen kwalificatiewedstrijden indien deze zijn aangevraagd. 

 

Op 14 april 2019 eindigt de eerste nominatie periode. De twee tijd snelste sporters die op de 

bovengenoemde kwalificatiewedstrijden hebben voldaan aan een individuele prestatie-eis zullen 

worden voorgedragen voor kwalificatie.  
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Bij estafette teams worden de vier tijd snelste sporters voorgedragen voor kwalificatie. Bij estafettes 

met medaillekansen worden ook de eventuele reserve zwemmers voor de betreffende estafette 

voorgedragen voor kwalificatie.  

 

De Technisch Directeur zal uiterlijk op woensdag 17 april de gekwalificeerde individuele en estafette 

zwemmers (inclusief eventuele reserve estafette zwemmers) bekend maken.   

 

2.2 Tweede nominatie periode en kwalificatie 

In de periode 15 april 2019 tot en met 23 juni 2019 start een tweede nominatie periode waarin door 

te voldoen aan de individuele prestatie-eis een nominatie kan worden afgedwongen voor de, na de 

eerste nominatie periode, nog niet bezette startplaatsen (zie ook 1.2 startplaatsen) 

In deze periode zijn de onderstaande wedstrijden als kwalificatiewedstrijd aangewezen; 

 

1. ONK, Amersfoort – 21 t/m 23 juni 2019. 

2. Sette Colli, Rome - 21 t/m 23 juni 2019. 

 

Sporters die trainen en wonen in het buitenland kunnen in de tweede nominatie periode geen 
vervangende wedstrijden aanvragen. De Technisch Directeur zal uiterlijk woensdag 26 juni 2019 de 
volledige gekwalificeerde selectie aan het WK 2019 bekend maken. 
 

3. Individuele prestatie-eisen  

 

 Dames Heren 

Zwemnummer Senioren Debutanten* Senioren Debutanten* 

50 vrije slag 00:24,73 00:25,04 00:21,94 00:22,18 

100 vrije slag 00:54,15 00:54,49 00:48,51 00:48,80 

200 vrije slag 01:57,12 01:58,66 01:46,68 01:47,40 

400 vrije slag 04:07,52 04:10,57 03:45,92 03:48,15 

800 vrije slag 08:30,92 08:35,56 07:51,19 07:54,31 

1500 vrije slag 16:25,04 16:32,04 14:58,69 15:17,38 

50 rugslag 00:28,05 00:28,22 00:25,10 00:25,17 

100 rugslag 01:00,18 01:00,59 00:53,68 00:54,06 

200 rugslag 02:09,62 02:11,53 01:57,00 01:58,34 

50 schoolslag 00:30,89 00:31,22 00:27,25 00:27,39 

100 schoolslag 01:07,33 01:07,43 00:59,79 00:59,95 

200 schoolslag 02:24,74 02:25,91 02:10,15 02:11,00 

50 vlinderslag 00:25,91 00:26,34 00:23,51 00:23,66 

100 vlinderslag 00:57,91 00:58,48 00:51,67 00:51,96 

200 vlinderslag 02:09,10 02:09,21 01:56,45 01:56,71 

200 wisselslag 02:11,84 02:13,03 01:59,65 02:00,22 

400 wisselslag 04:38,06 04:43,06 04:15,04 04:17,90 

 

*zie bijzondere bepaling 8 
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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. Alle wedstrijden in de kwalificatieperiode moeten voldoen aan de FINA-normen (elektronische 

tijdwaarneming; aanmelding bij FINA) en zijn opgenomen in de FINA lijst van 

kwalificatiewedstrijden voor de WK Gwangju 2019. 

6. Zelfgekozen kwalificatiewedstrijden dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste 

wedstrijddag via topsport@knzb.nl te worden aangevraagd. Aanvragen dienen te worden 

voorzien van de officiële wedstrijdinformatie. Alleen na goedkeuring kan de wedstrijd worden 

aangemerkt als kwalificatiewedstrijd. 

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

startzwemmer/ster van een estafette. 

8. Pas aan het einde van de volledige kwalificatieperiode worden sporters in de 

debutantencategorie, indien behorend tot de 2 tijdsnelsten, op de betreffende afstand 

voorgedragen voor kwalificatie. 

9. Alle zwemmers die deel uitmaken van het WK-team dienen zich beschikbaar te stellen voor 

deelname aan estafettes. Estafette opstellingen worden vastgesteld onder verantwoordelijkheid 

van de Hoofdcoach, alle belangen hierbij afwegend. 

10. 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. 

11. Voor alle deelnemers geldt dat zij serieus in voorbereiding dienen te zijn op de 

wereldkampioenschappen. Dit is ter beoordeling van de Hoofdcoach. Jaarplanningen en 

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

voorbereiding. 

12. Invulling van open startplekken na afloop van de kwalificatieperiode door gekwalificeerde 

sporters is ter beoordeling van de Hoofdcoach. 

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

ter beoordeling van de Hoofdcoach. 

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

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

25 augustus 2018 

 

André Cats 

Technisch Directeur 

Nieuwegein 
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