Selectie Criteria Aspiranten 2017
Voor wie is deze selectie bestemd
De selectie is bedoeld voor de Nederlandse zwemmers uit de C , D en E categorie.
Dit zijn de geboortejaren 2008 en 2009 voor de E categorie, 2005 t/m 2007 voor de D categorie en
2002 t/m 2004 voor de C categorie.

Hoe kan je je selecteren
Per geboortejaar is er een criterium gesteld aan het aantal punten dat er behaald dient te worden op
het Nederlands Kampioenschap Pool 2016. Per leeftijdsjaar is er een verschillende eis opgesteld. Er
is een tabel gemaakt met punten die behaald moeten worden per geboortejaar. Deze tabel is
gebaseerd op onze verwachting dat de zwemmer een kans heeft op doorstroming naar de junioren en
senioren selectie. De tabel staat in de bijlage. Als een zwemmer het aantal aangegeven punten of
meer haalt, dan is hij/zij zeker van een plaats in de Nederlandse Aspiranten Selectie. Als een
zwemmer dicht bij het benodigde aantal punten komt, kunnen de trainers en begeleiders beslissen om
deze zwemmer alsnog op te nemen in de selectie.
De gekozen selectie wordt ter goedkeuring naar de Programmaleider Nationale Selectie gestuurd en
als deze zijn fiat geeft is de selectie definitief.
Bijvoorbeeld:
Jantje is geboren in 2004 en haalt een punten totaal van 2800 punten (over 4 onderdelen)
Pietje is geboren in 2003 en haalt een punten totaal van 2850 punten (over 4 onderdelen)
Jantje heeft meer dan het minimaal aantal punten van 2760 (bij een geboortejaar van 2004) gehaald,
daarom wordt Jantje geselecteerd.
Pietje heeft minder dan het minimaal aantal punten van 3090 (bij een geboortejaar van 2003) gehaald,
daarom wordt Pietje niet geselecteerd.
Deze berekening is een voorbeeld bij de C zwemmers. Ditzelfde geldt ook voor de D categorie. Voor
de E categorie is nog geen puntentabel. De trainers beslissen of zwemmers in de selectie worden
opgenomen.

Naselectie C, D en E
Wanneer een zwemmer zich niet heeft geselecteerd op het NK Pool is er een na selectie mogelijkheid
op de wedstrijden in Dordrecht of Seraing (maart 2017). Omdat er op deze wedstrijd niet met totaal
punten gewerkt wordt zal er op een andere manier worden geselecteerd. De tijden die een zwemmer
heeft gezwommen worden vergeleken met de tijden die de zwemmers uit de huidige selectie hebben
gezwommen bij deze wedstrijden. Op deze wijze kunnen de trainers/begeleiders beslissen of deze
zwemmer goed genoeg is voor na selectie.

Ocean selectie
Tijdens het NK Ocean C,D en E kijken de trainers en/of het begeleidingsteam of er geschikte sporters
bij zitten voor de selectie. Dit met als doel een betere doorstroming naar de B en A categorie te
bewerkstelligen.
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Bekendmaking selectie
De selectie wordt uiterlijk 2 weken na het NK Pool Aspiranten bekend gemaakt.

Zwemmers van het geboortejaar 2002
De zwemmers die in het jaar 2017 vijftien jaar worden, behoren in 2017 in de B categorie. Wanneer
deze zwemmers op het NK Pool 2016 in de C categorie het aantal punten uit de tabel behaald
hebben, krijgen ze de mogelijkheid om bij de Aspiranten Selectie mee te trainen tot de na-selectie
mogelijkheid op de wedstrijd in Dordrecht of Seraing. Deze zwemmers zullen geen officieel lid zijn van
de Aspiranten Selectie. De wedstrijden in Dordrecht en Seraing zijn de selectiemogelijkheid voor de B
categorie voor deze groep zwemmers.
Na deze wedstrijden vervalt de mogelijkheid om mee te trainen met de Aspiranten Selectie.

Bijlage
Puntentabel voor de E categorie:
Voor deze categorie zijn nog niet voldoende wedstrijden geweest. Er is derhalve nog geen
puntentabel.
Puntentabel voor de D categorie:
Geboortejaar
2007
2006
2005

D meisjes
2805
2840
3125

D Jongens
2390
3140
3500

Puntentabel voor C categorie:
Geboortejaar
2004
2003
2002

C meisjes
2850
3190
3300
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C jongens
2765
3090
3500

