
versie 3, juni 2011 

Aquatics / swimming zwemmen 

 

 
Kwalificatie-eisen 
(eisen voor nominatie en/of 
 kwalificatie) 
 

 
Algemeen 
Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met 
de FINA 
en  
Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door NOC*NSF na overleg  
met de KNZB 
 
Zwemmen 
  

 Nummer Limiet 
heren 

Vorm- 
behoud 

 

Limiet 
dames 

 

Vorm- 
behoud 

 50m vrije slag 00:22,04 00:22,26 00:25,01 00:25,26 

 100m vrije slag 00:48,67 00:49,16 00:54,30 00:54,84 

 200m vrije slag 01:47,42 01:48,49 01:57,80 01:58,98 

 400m vrije slag 03:47,90 03:50,18 04:06,92 04:09,39 

 800m vrije slag   08:29,41 08:34,51 

 1500m vrije slag 15:06,39 15:15,46   

 100m rugslag 00:54,00 00:54,55 01:00,40 01:01,01 

 200m rugslag 01:57,93 01:59,11 02:09,68 02:10,98 

 100m schoolslag 01:00,53 01:01,13 01:07,93 01:08,60 

 200m schoolslag 02:11,39 02:12,70 02:25,63 02:27,09 

 100m vlinderslag 00:52,20 00:52,72 00:58,32 00:58,90 

 200m vlinderslag 01:56,29 01:57,45 02:08,24 02:09,53 

 200m wisselslag 01:59,58 02:00,78 02:12,10 02:13,42 

 400m wisselslag 04:15,50 04:18,06 04:39,71 04:42,51 

 4x100m vrije slag estafette Eerste 12  
WK 2011* 

 Eerste 12 
WK 2011* 

 

 4x200m vrije slag estafette Eerste 12  
WK 2011* 

 Eerste 12  
WK 2011* 

 

 4x100m wisselslag estafette Eerste 12  
WK 2011* 

 Eerste 12  
WK 2011* 

 

 
Kwalificatiemomenten 
(evenementen voor nominatie en 
 eventueel vormbehoud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tijden kunnen worden gezwommen in de periode 16 juli 2011 tot en met  
.. april 2012 op onderstaande wedstrijden. 
 
WK (China)     :  16 t/m 31 juli 2011  
of 
Open NK Eindhoven                                       : 2 t/m 4 december 2011  
of 
Amsterdam Swim Cup                              : 16 t/m 18 maart 2012 
Eindhoven Swim Cup                                         : 12 t/m 15 april 2012 
 



versie 3, juni 2011 

 
Vormbehoud 
 

 
Indien op het WK 2011 een nominatieprestatie wordt geleverd dient vormbehoud te 
worden getoond door tijdens de kwalificatiemomenten in de periode vanaf 1 
december 2011 t/m ... april 2012 aan de limiet voor vormbehoud te voldoen. Dit geldt 
zowel voor individueel genomineerde sporters als voor de estafetteploegen  
 

 
Opmerkingen 

 
• *Naast een plaats bij de eerste 12 op het WK 2011 is nominatie en/of kwalificatie 

voor de estafettes ook mogelijk door tijdens een van de andere 
kwalificatiemomenten een tijd te zwemmen die sneller is dan of gelijk aan de 12e 
tijd het WK 2011.  

• Indien meer sporters voldoen aan de kwalificatie-eisen, geldt bij individuele 
nummers dat de snelste twee zwemmers uit de kwalificatieperiode (24 juli 2011 
t/m .. april 2012) worden geselecteerd 

• Bij plaatsing van de estafetteploegen wordt de voordracht op naam 
(samenstelling van de ploegen) bepaald door de KNZB. Reserves voor de 
estafetteploegen worden voorgedragen door de KNZB. De noodzaak voor 
uitzending van deze reserves wordt door NOC*NSF vastgesteld op basis van 
het niveau van de gekwalificeerde estafetteploegen, het individuele programma 
van de gekwalificeerde estafettezwemmers en het niveau van de 
estafetteploegen met de voorgedragen reserves. 

 
 
 
Kwalificatie-eisen 
(eisen voor nominatie en/of 
 kwalificatie) 

 
Open water zwemmen  
 
Algemeen 
Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met 
de FINA 
en  
Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door NOC*NSF na overleg  
met de KNZB 
 
WK 2011                                         :  eerste 10  
of 
Olympische Kwalificatie wedstrijd 2012  :  eerste 6* 

 
 
Kwalificatiemomenten 
(evenementen voor nominatie en 
 eventueel vormbehoud) 
 

 
• WK (China)                   : 16 t/m 31 juli 2011 
• Olympische Kwalificatie wedstrijd 2012 (…) : …..mei/ juni 2012 

 

 
Vormbehoud 
 

 
Indien op het WK 2011 een nominatie prestatie wordt geleverd dient vormbehoud te 
worden getoond door op een Wereldbekerwedstrijd te eindigen bij de eerste 16. 
(Hierbij worden geschoonde uitslagen gehanteerd) 
 

 
Opmerkingen 
 

 
 
• *Er wordt gewerkt met geschoonde uitslagenlijsten.  
 

 


