
Voorwaarden bij limiettijden 

LIMIETTIJDEN WJK 
2017

Afstand Meisjes Jongens
50 AD 00:18,64 00:16,57

50 MV 00:20,20 00:18,18

100MV 00:44,77 00:40,15

200MV 01:40,31 01:32,55

400MV 03:38,25 03:20,81

800MV 07:49,72 07:12,88

1500MV 15:31,87 14:10,20

100PL 00:43,45 00:39,17

400PL 03:31,92 03:18,28

50BF 00:24,44 00:21,90

100BF 00:53,31 00:48,08

200BF 01:58,81 01:47,65

LIMIETTIJDEN EK 2017

Afstand Dames Heren
50 AD 00:18,28 00:15,64

50 MV 00:20,37 00:17,25

100MV 00:45,11 00:38,36

200MV 01:37,16 01:30,00

400MV 03:34,76 03:16,47

800MV 07:24,72 06:50,70

1500MV 14:08,12 13:18,81

100PL 00:41,68 00:37,25

400PL 03:23,54 02:59,46

50BF 00:23,71 00:20,49

100BF 00:51,03 00:45,66

200BF 01:54,34 01:43,21



Een vinzwemmer, die op één of meer afstanden aan de voor hem/haar gestelde limiet 
voldoet, gezwommen vanaf de NK voorafgaande aan de WK/EK, kan zich melden bij de 
vinzwemcommissie. 
Bij het behalen van een limiet aan het begin van het seizoen moet in de loop naar de WK/EK 
wel vormbehoud en inzet getoond worden (o.a. door mee te doen aan zoveel mogelijk 
competitiewedstrijden). 

De eis dat het behalen van een limiet op alléén een BF-afstand niet voldoende is om in 
aanmerking te komen voor uitzending, hebben we laten vallen.  

Bij kwalificatie op een bepaalde discipline mag een aanvraag gedaan worden om voor 
dezelfde slag op een andere afstand uit te komen. De commissie vinzwemmen bekijkt dan of 
hierbij een redelijk goede klassering te verwachten is. Als voorbeeld: een zwemmer heeft de 
limiet gehaald voor de 50 BF. Daarmee behoort de zwemmer tot de top16. Dezelfde 
zwemmer zou dan een aanvraag kunnen doen om aan de 100 BF of 200 BF te mogen deel 
te nemen (waarbij de commissie wel kijkt of ze hiermee geen andere zwemmer dupeert op 
die afstand). 
De commissie kan echter niet financieel bijdragen aan de kosten die uitzending met zich 
meebrengt. De zwemmer gaat dus puur voor de eer om Nederland op dit internationale 
podium te vertegenwoordigen, waarbij de limiettijden borgen dat de zwemmers ook 
daadwerkelijk een eervolle positie kunnen verwerven. 


