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Algemene uitgangspunten 
 

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar Internationale Atletiekevenementen en 
stelt daartoe kwalificatie-eisen en procedures op. Als algemene grondslag geldt dat de atleten een  
reële kans maken om door te dringen tot de eindronden, finales of beslissende wedstrijdfasen van de 
betreffende toernooien. Hiervoor wordt een (reële kans op een) positie bij de beste 8 deelnemers ge-

hanteerd. Deze grondslag wordt naar verhouding aangepast bij kleine deelname velden en/of een 
lage prestatiedichtheid. Voor niet-Olympische onderdelen kan eveneens worden afgeweken van deze 
algemene grondslag. 
 
World Para Athletics (WPA) evenementen 
Als algemene grondslag geldt ook hier dat de atleten een reële kans maken om door te dringen tot de 

eindronden, finales of beslissende wedstrijdfasen van de betreffende toernooien. Voor WPA evene-
menten wordt hiervoor een (reële kans op een) positie bij de beste 6 deelnemers gehanteerd. Deze 
grondslag wordt naar verhouding aangepast bij kleine deelname velden en/of lage prestatiedichtheid. 
Voor niet-Paralympische onderdelen kan eveneens worden afgeweken van deze algemene grondslag. 
 
Het vaststellen van de kwalificatie-eisen wordt gebaseerd op de analyse van prestaties en patronen bij 

recente, vergelijkbare toernooien en de manier waarop deze prestaties zich verhouden tot de kwalifi-
catie-eisen en kwalificatiemomenten. Bij het vaststellen van de kwalificatiemomenten en -procedures 
wordt waar mogelijk rekening gehouden met de seizoensplanning en periodisering. 

Algemene voorwaarden 
 

Atleten komen uitsluitend voor uitzending in aanmerking als zij aan de volgende voorwaarden  

voldoen: 
 
1. De atleet is lid van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. 
2. De atleet is in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. 
3. De atleet heeft binnen de voor het evenement gestelde kwalificatieperiode voldaan aan alle Inter-

nationale- en Nationale kwalificatie-eisen. 

4. De geleverde prestaties voldoen aan alle daarvoor geldende reglementaire eisen van WA,  EA of 
WPA. 

5. De atleet heeft de actuele Topsportovereenkomst ondertekend. 
6. Een positieve beoordeling van houding en gedrag van de atleet zowel wat betreft de inspanning 

om maximale prestaties te leveren ter voorbereiding op de internationale evenementen als wat be-
treft het gedrag tijdens de sportbeoefening en daarbuiten. Dit volgens zowel normen van alge-

meen maatschappelijke aard als specifiek sportieve waarden en normen (waaronder het gestelde 
in de actuele IOC code of Ethics). Tevens wordt daarbij overwogen of de goede naam van de Atle-
tiekunie in het geding is. 

 
De op basis van deze algemene uitgangspunten opgestelde procedures zijn te allen tijde onderhavig 
aan de reglementen en regelgeving van de (Internationale) Federaties EA en WA, in het geval van 

Olympische spelen IOC en NOC*NSF. In het geval van Paralympische evenementen van WPA en in 
het geval van Paralympische Spelen WPA en NOC*NSF. 

Kwalificatie wedstrijden en geldigheid van prestaties 

 
Op de volgende wedstrijden kan aan de kwalificatie-eisen worden voldaan: 

 
• Alle internationale wedstrijden welke voldoen aan de WA reglementen en waarbij elektronische 

tijdwaarneming wordt gebruikt. 
• Alle door de Atletiekunie goedgekeurde wedstrijden welke voldoen aan de WA reglementen en 

waarbij elektronische tijdwaarneming wordt gebruikt. 



 

 

• Marathons of, indien van toepassing, halve marathons met een door de WA gecertificeerd par-

cours en uitgevoerd volgens de WA reglementen. 
 
Verder geldt 
 
• Bij wedstrijden waarin onderdelen op dezelfde dag meerdere keren (kunnen) worden herhaald, 

geldt uitsluitend de eerste serie pogingen. 

• Per toernooi kunnen aanvullende bepalingen voor kwalificatiewedstrijden en geldigheid van pres-
taties worden vastgesteld. Zie hiervoor zowel de internationale als nationale bepalingen van het 
betreffende toernooi. 
 

Voor Para atletiek geldt eveneens: 
 

• Wedstrijden welke WPA gecertificeerd zijn en waarvan de resultaten zijn opgenomen in de WPA 
world ranking. 
 

NB. Internationale Bonden (WA, EA en WPA) kunnen eigen en afwijkende eisen stellen aan wedstrij-
den en geldigheid van prestaties welke onverkort gelden in verband met het het voldoen aan de inter-
nationale eisen. 

Voorgeselecteerde atleten 

 
Atleten welke zijn voorgeselecteerd hoeven niet (opnieuw) aan de kwalificatie-eisen van de Atletiek-
unie te voldoen, uiteraard wel aan de internationale kwalificatie eisen van WA, EA of WPA.  
Bij kwalificatie van meer dan het maximaal toegestane aantal deelnemers per land gelden de  

daarvoor opgenomen bepalingen onverkort. 

Van kwalificatie naar uitzending 

 
Atleten die hebben voldaan aan alle algemene voorwaarden zijn daarmee gekwalificeerd voor deel-

name aan het betreffende evenement. Deze atleten kunnen door de (bonds)coach of leden van de 
technische staf worden voorgedragen voor selectie. De selectie zoals die wordt uitgezonden naar de 
betreffende toernooien wordt vervolgens vastgesteld door de Technisch Directeur. 
In bijzondere gevallen, waaronder gevallen waarin het selectiereglement niet voorziet, kan de  
Technisch Directeur atleten selecteren die niet aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan. 
In het geval van Olympische Spelen, Paralympische Spelen en Europese Spelen worden gekwalifi-

ceerde atleten ter uitzending voorgedragen aan NOC*NSF. Bij meer gekwalificeerde atleten dan het 
maximaal aantal beschikbare startplaatsen is de in dit document voor het betreffende toernooi opge-
nomen regelgeving van toepassing op de voordracht. 

Wedstrijd-fit 
 

Atleten dienen bij aanvang van de uitzendperiode volledig wedstrijd-fit te zijn. Een medische screening 
of belastbaarheidstest kan onderdeel uitmaken van de kwalificatieprocedure.  
In voorkomende gevallen kan de Technisch Directeur voor een atleet een vorm-eis vaststellen en een 
wedstrijdplan voorleggen welke daarmee eveneens onderdeel uitmaken van de kwalificatieprocedure. 
De vorm-eis (onderdeel, prestatie, tijdstip) wordt kort voor het betreffende toernooi, op vooraf be-
paalde wedstrijd(en) en/of trainingsmoment(en) uitgevoerd. Het wedstrijdplan en/of de vorm-eis wordt 

na overleg tussen de atleet, zijn/haar persoonlijke coach en de bondscoach door de Technisch Direc-
teur vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.  
Bij het niet voldoen aan de vorm-eis of uitvoering van het wedstrijdplan alsmede het niet wedstrijd-fit 
zijn, kan de Technisch Directeur afzien van voordracht, selectie en/of uitzending van de atleet en/of 
het estafette team. 

  



 

 

Uitzendperiode 
 
In de kwalificatie eisen staat de uitzendperiode vermeld, de periode waarover de atleet voor het be-
treffende toernooi deel uitmaakt van het Nationale Team, met verwijzing naar de genoemde voorwaar-
den in de topsportovereenkomst. Een ploegpresentatie met persbijeenkomst maakt onderdeel uit van 
de uitzendperiode. 

 
De Atletiekunie heeft het recht de gepubliceerde kwalificatie-eisen en -procedures aan te vullen of te 
wijzigen. De Atletiekunie verplicht zich bij de uitvoering van zowel de Algemene Uitgangspunten als de 
kwalificatie-eisen en procedure steeds zorgvuldigheid en redelijkheid te betrachten. 

Bezwaar-regeling Kwalificatie Internationale Atletiekevenementen  
 

Artikel 7 uit de Klachten, bezwaren en geschillenregeling Atletiekunie 
 

1. De procedure en eisen voor deelname aan internationale atletiekevenementen is vastgelegd 
in het document “Kwalificatie-eisen en kwalificatieprocedures Internationale Atletiekevene-
menten”, dat is weergegeven op de website van de Atletiekunie.  

2. Deze bezwaar regeling is alleen van toepassing op het al dan niet correct toepassen van de 

opgestelde regelgeving zoals weergegeven in het in lid 1 genoemde document.  
3. Is naar de mening van de atleet de opgestelde regelgeving niet juist toegepast dan kan de  

atleet bezwaar maken bij de Algemeen Directeur van de Atletiekunie, alleen nadat een over-
leg met de Technisch Directeur het bezwaar niet heeft weggenomen. 

4. Het indienen van een bezwaar is mogelijk tot uiterlijk drie dagen (72 uur) na het bekend  
maken van de selectie.  

5. Tegen de samenstelling van het team voor de Europese Kampioenschappen voor Landen-
teams is geen bezwaar mogelijk. 

6. Voor de behandeling van het bezwaar wordt door het bestuur van de Atletiekunie een  
Bezwaarcommissie benoemd, bestaande uit drie natuurlijke personen. In de commissie is 
ruime kennis van juridische zaken en van de atletieksport aanwezig. 

7. De Bezwaarcommissie brengt na bestudering van het bezwaar en het al dan niet horen van 

betrokkenen, een oordeel uit. Het oordeel is bindend, en hiertegen is geen beroep mogelijk. 
8. De kosten voor de behandeling van een bezwaar bedragen € 200. Bij gegrond verklaring van 

het bezwaar wordt dit bedrag gerestitueerd. 

Benoeming van het begeleidingsteam 
 

De leden van het begeleidingsteam voor internationale toernooien worden benoemd door de Tech-
nisch Directeur. Hiervan kunnen deel uitmaken: 
 

• Teamleider (Head of Delegation) 

• Teammanager(s) 

• Bondscoach(es) 

• Teamcoach(es) 

• Persoonlijke coach(es) 

• Sportarts,  

• Fysiotherapeut, masseur 

• Sport scientist / analist(en) 

• Pers liaison 

 
Persoonlijke coaches van individuele deelnemers worden op kosten van de Atletiekunie geaccredi-
teerd mits voldoende accreditaties door de internationale bond/organisatie beschikbaar worden ge-
steld. Alle andere kosten dan de accreditatie zijn voor eigen rekening, reis en verblijf dienen zelf gere-
geld te worden. 

 
  



 

 

De ploegbegeleiding en persoonlijke coaches dragen bij alle toernooi-activiteiten de teamkleding uit 

het uitgereikte ASICS kledingpakket. De ploegbegeleiding en persoonlijke coaches hebben de actuele 
Gedragscode Topsportkader Atletiekunie ondertekend en hebben kennis genomen van de Handlei-
ding Begeleiding Nationale Teams Atletiekunie. 
 
De ploegbegeleiding tijdens Olympische Spelen, Paralympische Spelen en Europese Spelen wordt 
voorgedragen aan NOC*NSF en is afhankelijk van het aantal en type van de beschikbare en toegewe-

zen accreditaties. 
 

Europese Kampioenschappen Indoor in Istanbul, Turkije , 2-5 maart 2023 
 
Deelname  

 
Deelname is mogelijk voor de leeftijdsgroepen  

• Junioren onder 18 aan alle onderdelen; uitgezonderd kogelstoten 

• Junioren onder 20 en Senioren 

• Per onderdeel kunnen maximaal drie atleten voor Nederland uitkomen, per estafette 1 ploeg. 

 
Kwalificatie eisen individuele nummers en estafettes 
 
De uit te zenden atleten dienen te hebben voldaan aan alle kwalificatie-eisen zoals die zijn vastgesteld 
door  European Athletics (EA), hieronder in tabelvorm weergegeven. De volledige kwalificatie-proce-

dure van EA vind je hier. Het maximum aantal deelnemers wordt bereikt door atleten die de Entry 
Standard behalen, aangevuld met de hoogstgeplaatste atleten op de EA Road to Istanbul ranglijst. 
 

EK indoor 2023 

Internationale Eisen 

Entry Standards EA 

Vrouwen 

Entry Standards EA 

Mannen 

Aantal 

deelnemers 

(maximaal) 

60 m 7,24 (11,10 100m outdoor) 6,63 (10,08 100m outdoor) 40 

400 m 52,20 (50,80 outdoor) 46,35 (45,15 outdoor) 30 

800 m 2.02,20 (1.59,00 outdoor) 1.46,75 (1.44,70 outdoor) 30 

1500 m 4.09,00 (4.02,50 outdoor) 3.37,40 (3.32,80 outdoor) 27 

3000 m 8.48,00 (8.39,00 outdoor) 7.44,00 (7.37,00 outdoor) 24 

60 m horden 8,03 (12,90 100mH outdoor) 7,64 (13,30 110mH outdoor) 32 

4x400 m estafette Invitatie Invitatie 6 teams 

Hoogspringen 1,96 2,30 18 

Polsstok hoogspringen 4,70 5,82 18 

Verspringen 6,75 8,12 18 

Hinkstapspringen 14,32 17,02 18 

Kogelstoten 18,60 21,20 18 

Meerkamp 4580 (6650 zevenkamp) 6140 (8400 tienkamp) 14 

 

https://downloads.european-athletics.com/ee0ef2fc-527e-4610-88ff-14dccdfbff9d/EICH2023%20-%20Qualification%20System%20and%20Entry%20Standards.pdf
https://www.european-athletics.com/competitions/european-athletics-indoor-championships/qualifying-system


 

 

Aanvullend op de internationale kwalificatie-eisen dient in de periode 1 december 2022 t/m 19 februari 

2023 aan de onderstaande Nationale prestatie-eisen te zijn voldaan om voor uitzending in aanmerking 
te komen: 
 

EK indoor 2023 

Nationale Eisen  

Nationale eis 

AU 

Vrouwen  

Nationale eis 

AU 

Mannen  

60 m  7,25  6,64  

400 m  52,90  47,00  

800 m  2.03,00  1.47,80  

1500 m  4.11,00  3.41,00  

3000 m  8.59,00  7.52,00  

60 m horden  8,05  7,68  

4x400 m estafette  Invitatie  Invitatie  

Hoogspringen  1,91  2,25  

Polsstok hoogspringen  4,49  5,64  

Verspringen  6,53  7,91  

Hinkstapspringen  13,90  16,51  

Kogelstoten  17,60  20,45  

Meerkamp  Invitatie  Invitatie  

 
 
Atleten die aan het einde van de internationale kwalificatieperiode in de op 3 deelnemers per land ge-

schoonde EA Road to Istanbul ranglijst (indoor) een top 12 positie innemen zijn eveneens gekwalifi-
ceerd, mits tenminste één resultaat van hun Ranking positie is behaald in de kwalificatieperiode van 
de aanvullende kwalificatie-eisen van de Atletiekunie (1 december 2022 t/m 19 februari 2023). Zij wor-
den uitgezonden mits zij op basis van hun Ranking positie een uitnodiging ontvangen van European 
Athletics.  
 

NB: Let er goed op dat je zowel aan de Internationale eis van European Athletics als aan de Nationale 
eis van de Atletiekunie dient te voldoen. Deze regelingen hebben een verschillende kwalificatie-peri-
ode waarin aan de eisen kan worden voldaan. Lees daarom beide regelingen goed door!  
 
Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de Nationale Kampioenschappen Indoor 2023. 
 

Indien meer dan 3 atleten op een onderdeel aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan zal de volg-
orde op de seizoenranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer bepa-
lend zijn voor uitzending van de eerste atleet. De overige startplaatsen zijn aanwijsplaatsen.  
 
 
  

https://www.european-athletics.com/competitions/european-athletics-indoor-championships/qualifying-system


 

 

Bij het aanwijzen kan in overweging worden genomen: 

 
• positie op de seizoenranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode voor het betreffende num-

mer 
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoenprestatie is gerealiseerd en de omstandighe-

den bij deze prestatie 
• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien, 

prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten) 
 
Samenstelling estafetteploegen 
 
Wanneer een estafetteteam wordt uitgezonden komen alleen atleten in aanmerking die hebben deel-
genomen aan het volledige estafetteprogramma 2021 - 2022 en 2023. De ploeg zal als volgt worden 

samengesteld: 
 
a. De op het individuele onderdeel uitgezonden atleten, 
b. De overige plaatsen zijn aanwijsplaatsen. Bij het aanwijzen van deze plaatsen kan in overweging 

worden genomen: 

• resultaten van trainingstests uit het estafetteprogramma, 

• positie op de seizoenranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende num-
mer, 

• het moment in het seizoen waarop de beste seizoenprestatie is gerealiseerd en de omstandig-
heden bij deze prestatie, 

• speciale vaardigheden voor estafettelopers (wisselvaardigheden, start, bocht, lange topspeed), 

• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoer-

nooien, prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten). 

Uitzendperiode 

• De atleten maken deel uit van het Nationale Team van 28 februari t/m 6 maart 2023. 

• Een teampresentatie op 23 februari maakt onderdeel uit van de uitzendperiode. 
 

• De samenstelling van de ploeg wordt uiterlijk 22 februari bekendgemaakt. 

 
 


