
Kwalificatie eisen Europese Jeugd Kampioenschappen zwemmen 2011 te Belgrado, Servië

  

 
De ploeg, die de KNZB zal vertegenwoordigen tijdens de Europese Jeugd Kampioenschappen 
zwemmen welke worden gehouden van 6 tot en met 10 juli 2011, zal worden samengesteld op basis 
van de volgende richtlijnen: 
 

Afstand Meisjes geb. 1995/1996 Jongens geb. 1993/1994 

 Richttijd Richttijd 

50 m. vrije slag 00:26,49 00:23,45 

100 m. vrije slag 00:57,18 00:51,23 

200 m. vrije slag 02:03,64 01:52,48 

400 m. vrije slag 04:19,74 03:57,84 

800 m. vrije slag 08:57,36 08:16,68 

1500 m. vrije slag 17:17,14 15:47,21 

50 m. rugslag 00:29,78 00:26,67 

100 m. rugslag 01:04,13 00:57,17 

200 m. rugslag 02:17,51 02:04,74 

50 m. schoolslag 00:33,26 00:29,05 

100 m. schoolslag 01:11,96 01:03,79 

200 m. schoolslag 02:33,77 02:17,95 

50 m. vlinderslag 00:28,16 00:25,05 

100 m. vlinderslag 01:02,40 00:55,13 

200 m. vlinderslag 02:17,48 02:02,85 

200 m. wisselslag pers. 02:19,99 02:05,09 

400 m. wisselslag pers. 04:56,32 04:28,35 
Noot: Richttijden t.b.v. finalesessies Swim Cup Eindhoven april 2011 en ONK juni 2011  

 
 



De richttijden kunnen worden gezwommen tijdens onderstaande wedstrijden: 
 
1. De Swim Cup Eindhoven van 7 tot en met 10 april 2011 te Eindhoven. 
2. De Open Nederlandse Kampioenschappen van 10 juni tot en met 12 juni 2011 te Eindhoven. 
 
Voor deze wedstrijden geldt de voorwaarde van een baanlengte van 50 meter, het gebruik van een 
door de KNZB goedgekeurde elektronische tijdenregistratie en wedstrijd onder FINA reglement (dat 
betekent o.a. de 1 startregel).  
 
Kwalificatie is mogelijk voor meisjes geboren in 1995 en 1996 en jongens geboren 1993 en 1994. 
Wanneer meer dan 4 personen aan een richttijd op hetzelfde individuele nummer voldoen, zullen de 
vier snelsten uit de kwalificatiewedstrijden worden geselecteerd. Aandacht wordt gevraagd voor de 
volgende aanvullingen: 
 

1. Zwemmers en zwemsters die in staat zijn gebleken een richttijd te zwemmen op een of 
meerdere afstanden tijdens de Swim Cup te Eindhoven worden definitief genomineerd voor 
deelname aan de Europese Jeugd Kampioenschappen. Zij krijgen een beschermde status. 
Dit geldt tevens voor kwalificaties voor estafettenummers. Kwalificatie tijdens de Open 
Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend mogelijk op de “open individuele 
zwemafstanden” c.q. “open estafetteplaatsen” d.w.z. die afstanden c.q. estafettes waarvoor 
nog plaatsen beschikbaar zijn. 

2. Tijdens de Swim Cup Eindhoven is het aannemelijk dat, gezien het sterke senioren 
deelnemersveld, de gegadigden de richttijd dienen te zwemmen in de ochtendsessies omdat 
de kans op het halen van de finale niet groot is. Daarom is besloten tot de volgende 
toevoeging: Gegadigden die in staat blijken de gestelde EJK richttijd tijdens een 
ochtendsessie te benaderen binnen een marge van 1% worden definitief genomineerd voor 
deelname aan de Europese Jeugd Kampioenschappen. Deze marge geldt uitsluitend voor de 
Swim Cup Eindhoven en uitsluitend voor de ochtendsessies. Bij het behalen van een finale 
tijdens de Swim Cup Eindhoven dient de oorspronkelijk aangegeven richttijd, zonder marge, 
behaald te worden.  

3. Een overzicht van de richttijden + 1% is toegevoegd in de bijlage. 
 
Estafettes  
Het is ter beoordeling aan de Technisch Directeur KNZB en de bondscoach jeugd & junioren of een 
ploeg voldoende niveau heeft voor uitzending naar de EJK (finale waardig). Indien dit het geval is 
zullen tenminste de 4 tijdsnelsten (vrije slag) of tijdsnelsten (wisselslag) uit de kwalificatieperiode 
worden aangewezen, waarbij de zwemmers/sters met een beschermde status voor de betreffende 
estafette voorrang genieten. 
 
Zwemmers en zwemsters die aan de bovengenoemde kwalificatie-eisen voldoen zijn genomineerd 
voor deelname. De definitieve selectie wordt op zondagavond 12 juni 2011 bekend gemaakt 
 
Noot: Indien de kwalificatieprocedure aanpassing behoeft naar aanleiding van veranderende 
reglementen of voortschrijdend inzicht op materialen zijn deze rechten voorbehouden aan de 
TD KNZB en de bondscoach jeugd. 
 
 
Titus Mennen 
Nieuwegein, november 2010 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: richttijden +1%, ochtendsessies Swim Cup Eindhoven.



Bijlage: limieten Europese Jeugd Kampioenschappen Belgrado 2011 + 1% 

Let op: Uitsluitend geldig voor kwalificatiemoment ochtendsessies Swim Cup Eindhoven van 7 tot en 
met 10 april 2011 

Afstand Meisjes geb. 1995/1996 Jongens geb. 1993/1994 

 Richttijd Richttijd 

50 m. vrije slag 00:26,75 00:23,68 

100 m. vrije slag 00:57,75 00:51,74 

200 m. vrije slag 02:04,88 01:53,60 

400 m. vrije slag 04:22,34 04:00,22 

800 m. vrije slag 09:02,73 08:21,65 

1500 m. vrije slag 17:27,51 15:56,68 

50 m. rugslag 00:30,08 00:26,94 

100 m. rugslag 01:04,77 00:57,74 

200 m. rugslag 02:18,89 02:05,99 

50 m. schoolslag 00:33,59 00:29,34 

100 m. schoolslag 01:12,68 01:04,43 

200 m. schoolslag 02:35,31 02:19,33 

50 m. vlinderslag 00:28,44 00:25,30 

100 m. vlinderslag 01:03,02 00:55,68 

200 m. vlinderslag 02:18,85 02:04,08 

200 m. wisselslag pers. 02:21,39 02:06,34 

400 m. wisselslag pers. 04:59,28 04:31,03 
Noot: richttijden t.b.v. ochtendsessies tijdens de SwimCup  Eindhoven april 2011 


