Nederland watersportland!
Een leven lang genieten op het water

Talentprofiel 2019: 29er
Leeftijd

Internationaal talent

t/m 18 jaar
Wanneer een sporter
doorstroomt van een
Talentplan klasse naar een
andere Talentplan klasse wordt
eenmalig een extra jaar
gegeven om aan de genoemde
prestatie in de nieuwe klasse te
voldoen.

Nationaal talent

t/m 18 jaar
Wanneer een sporter
doorstroomt van een
Talentplan klasse naar een
andere Talentplan klasse wordt
eenmalig een extra jaar
gegeven om aan de genoemde
prestatie in de nieuwe klasse te
voldoen.

Beloften

t/m 18 jaar
Een eenmaal behaalde Beloften
status is geldig t/m 18 jaar
zolang er voldaan blijft worden
aan het programmaprofiel.

Prestatie

Programma

Onderstaande eisen voldoen aan normen meerjaren
opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau senioren

Onderstaande eisen voldoen aan normen
meerjaren opleidingsplan met uitzicht op top 8
niveau senioren

Sporters in de categorie U19 (geboren in 2001
of later):
• Top 3 WK
• Top 3 EK
Top 3 World Sailing Youth Worlds

• Sporter is lid van Topzeilacademie;
• Volgt een trainings- en
wedstrijdprogramma van meer dan 800
uur per jaar.

Ter verduidelijking: Een sporter in de 29er kan
voldoen aan de prestatie-eis voor een IT status
maar krijgt deze alleen als vervolgens ook voldaan
wordt aan de programma eisen in de kolom
hiernaast.

Sporters in de categorie U19 (geboren in 2001
of later):
• Jongens/mixed:
Top 16 WK (top 14 indien buiten Europa)
Top 14 EK
• Jongens:
Top 10 World Sailing Youth Worlds
• Meisjes:
Top 10 WK (top 7 indien buiten Europa)
Top 7 EK
Top 8 World Sailing Youth Worlds

• Sporter is lid van de Topzeilacademie of
van het Nationale Training Team (NTT)
• Volgt een trainings- en
wedstrijdprogramma van meer dan 600
uur per jaar.

Sporters in de categorie U19 (geboren in 2001
of later):
• Top 50% WK
• Top 40% EK
• Lid NTT en Top 4 in de nationale ranking
(voorjaar/najaar). Plus het beste meisjes
team, mits deze niet in de Top 4 zit.

• Sporter is lid van het Nationale Training
Team (NTT) of volgt een door het
Watersportverbond goed gekeurd
programma buiten het NTT.
• Volgt een trainings- en
wedstrijdprogramma van meer dan 450
uur per jaar.

Toelichting:
• Een sporter heeft recht op een NOC*NSF talentstatus wanneer voldaan wordt aan de betreffende leeftijd, prestatie en (in het
daaropvolgende seizoen) programma. Bij onduidelijkheden beslist het Watersportverbond.
• Een sporter heeft alleen recht op een NOC*NSF talentstatus als het programma onderdeel is van het Watersportverbond Talentplan of
op Belofte status niveau is goedgekeurd door het Watersportverbond.
• In een aantal klassen zijn er voor jonge sporters versoepelde prestatie-eisen genoemd. Hierdoor kunnen zij makkelijker een status
behalen. Dit stimuleert vroegtijdig doorstromen van sporters naar deze klasse, met name voor degenen die vroegtijdig een groot
postuur hebben.
• Op basis van het aantal inschrijvingen of het niveau van de deelnemers kan het Watersportverbond Talentplan voor aanvang van de
eerste wedstrijd van een evenement de prestatie-eis voor dat evenement aanpassen. Het Watersportverbond Talentplan zal proberen
de deelnemers hierover van tevoren zo goed als mogelijk te informeren, maar is hier niet toe verplicht.
• Tijdens EK’s en EJK’s geldt de geschoonde Europese ranking.
• Indien er geen apart Jeugd WK/EK is dan zal er een afgeleide jeugd ranking gemaakt worden vanuit de totale ranking tijdens het WK en
EK.
• Voor meisjes in de 29er zal er een afgeleide meisjes ranking gemaakt worden vanuit de totale ranking. Voor jongens of mixed teams zal
de overall ranking tijdens evenementen gelden.
Definities:
• Watersportverbond Talentplan klassen zijn:
- Eenmanslijn: Optimist > Laser 4.7 > Laser Radiaal > Laser Standaard
- Tweemanslijn: Optimist > Nacra 15 of 29er > 49erFX > 49er
- Windsurfen: Bic Techno <15 > Bic Techno <17 > RS:X 8.5 > RS:X 9.5
In de onderstreepte Talentplan klassen is een traject op de Topzeilacademie in Scheveningen mogelijk. In de andere genoemde klassen
zijn trajecten mogelijk binnen het Nationale Training Teams (NTT) en/of het Regionale Training Centra (RTC).
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• Wanneer wordt gesproken over sporters in de senioren categorie is het van toepassing op de sporters die niet meer in één van de
jeugdcategorieën kunnen uitkomen.
• Trainings- en wedstrijdprogramma: Het genoemde aantal uren wordt berekend op basis van de feitelijke trainings- en/of wedstrijduren,
inclusief voor- en nabesprekingen en fysieke training (exclusief reistijd).

