
 

 

Selectiecriteria Para-cycling voor WK Baan Parijs 2022 (ovb) 

Selectiecriteria WK Parijs: 

Sportbond KNWU 

Onderdeel Baan 

Bondscoach Floris Goesinnen 

Categorieën  Minimale prestatietijd WK Voorwaarden 

 
 

• B 

• C 
 

 

• 1x potential tijd op NK Baan op paralympische 
onderdeel 
of 

• 1x potential tijd op Meettmoment 1feb 
Apeldoorn 

• 1x potential tijd op Meetmoment zomer 2022 
(ntb) 

 

 

• Deelname aan NK 2022 

• Deelnemen aan WK selectie 
voorbereiding  
 

• Nog onbekend wanneer WK is en selectie bekend gemaakt kan worden. 
 

 

• Selectie is op basis van onderdelen zoals die verreden worden op de PS in Parijs 2024. 

• Per prestatietijd kun je je plaatsen per onderdeel. Uitkomen op een ander onderdeel dan je 
geleverde prestatie is alleen mogelijk door inschrijving van de bondscoach.  

• Doordat de locatie en doorgang van het WK ten tijde van schrijven niet expliciet bekend is, is 
deelname van het nederlands team geen zekerheid. Tevens kan er met verschillende 
selectiegroepen met verschillende faciliteiten gewerkt gaan worden.  

 Podium tijd Potential tijd 

WK selectie Op uitnodiging Op uitnodiging 

Nat. Talent selectie  X 

 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 

• De bondscoach houdt zich het recht voor om in een eerder stadium dan de datum voorzien 
renners aan te wijzen voor een evenement.  

• De bondscoach maakt uiteindelijk de definitieve selectie. Renners die niet aan de 
selectienorm hebben voldaan kunnen voor een wildcard in aanmerking komen. 

• Het voldoen aan de selectiecriteria is een voorwaarde om aan een evenement deel te nemen 
het is geen garantie.  

• Bij meerdere renners, binnen een klasse, zal de bondscoach een beslissing maken waarbij 
rekening wordt gehouden met: 

· Prestatiematrix  
· Podiumkans(en) 
· Aantal geselecteerde onderdelen 
· Prestatieontwikkeling over de afgelopen jaren 
· Toekomst perspectief richting Parijs 2024 
· Wedstrijdfitheid 

 
NB: Geen van bovenstaande factoren is leidend in de keuze voor uitzending. Alle factoren spelen 
integraal mee in de keuze voor uitzending van een sporter. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


