SELECTIEPROCEDURE NEDERLANDS SURFTEAM 2018
DOEL: DEELNAME VAN HET NEDERLANDS SURFTEAM AAN DE WORLD
SURING GAMES IN 2018
1. Doel van de selectiecommisie
- Het doel is om de beste surfers van Nederland te selecteren voor de World Surfing Games
2018
- Een transparant en duidelijk selectiebeleid maken voor alle surfers
2. Selectiecommisie
De selectiecommissie WSG 2018 bestaat uit vier leden:
-

Bondscoach Nederlands Surfteam:
Headjudge NK surftour:
HSA Topsportmanager:
Fysiotherapeut Nederlands Surfteam:

3.
-

Eisen voor deelname Nederlands Surfteam
Nederlands paspoort
Lidmaatschap Holland Surfing Association
Voldoet in alle opzichten aan het drugsbeleid van de ISA en de WADA-Code
Niet onderworpen zijn aan een eventuele schorsing opgelegd door de HSA en/of andere surf
autoriteit
Er wordt 100% aanwezigheid gevraagd bij de deelname van trainingen, trainingsweekenden
en trainingsweken in voorbereiding op de World Surfing Games. Uitzondering op deze regel
zijn de surfers die niet in Nederland woonachtig zijn
De surfers van het Nederlands Surfteam dragen team (sponsor) kleding tijdens trainingen, de
kampioenschappen en andere gerelateerde activiteiten
Iedere surfer zal een contract tekenen waarmee hij/zij instemt met de voorwaarden die
worden gesteld door het Surf Topsport Centrum

-

Ruurd Mosterd
Lex Donse
Quentin Verseput
Tim Binkhorst

4. Nederlands Surfteam World Surfing Games 2018
De afvaardiging van het Nederlands Surfteam tijdens de World Surfing Games 2018 zal
bestaan uit:
-

4 shortboard men
2 shortboard women
1 bondscoach
1 sportfysiotherapeut
1 teammanager

5. Selectie criteria
5.5.1. De top 5 van de NK-surftour 2017 overal worden automatisch geselecteerd voor de Surf
Off 2018. Daarnaast worden de nummers één van beide stops geselecteerd mochten
deze niet binnen de top 5 vallen. Als laatste houdt de HSA het recht om een bepaald
aantal wildcards te uit te delen voor deze selectie, dit jaar is gekozen voor twee posities.
5.5.2. De ‘voorlopige’ selectie wordt uitgenodigd om, naast een aantal trainingen, in mei 2018
een week in Frankrijk een Surf Off te doen. De Surf Off bestaat uit het surfen van totaal 5
heats waarbij bij iedere heat punten zijn te verdienen. De nummers 1 t/m 4 bij de mannen
en de nummers 1 en 2 bij de dames worden geselecteerd voor het Nederlands Surfteam
mits de surfers fit zijn, goed gedrag en teamspirit tonen tijdens de Surf off’ en de
trainingen.
5.5.3.

Een selectielid kan alsnog tijdens de selectieperiode afvallen door een slechte medische
test en/of het falen van de (surf)fit test als bedoeld in artikel 6.1. De surfer zal worden
vervangen door een andere surfer.
Voorlopige selectie van het Nederlands Surfteam na het NK Surftour 2017

Open men

Open women

1

Winnaar bij NK Surftour
eindklassement 2017

Winnaar bij NK Surftour eindklassement
2017

2

Tweede bij NK Surftour
eindklassement 2017

Tweede bij NK Surftour eindklassement
2017

3

Derde bij NK Surftour eindklassement
2017

Wildcard

4

Vierde bij NK Surftour eindklassement
2017

Wildcard

5

Vijfde bij NK Surftour eindklassement
2017

6

Winnaar NK Surftour stop 1

7

Wildcard

8

Wildcard
Selectie Nederlands Surfteam (na de Surf off) 2018
Open men

Open women

1

Winnaar Surf off

Winnaar Surf off

2

Tweede Surf off

Tweede Surf off

3

Derde Surf off

4

Vierde Surf off

5.2. Wildcards
Wildcards zijn er voor surfers die naar inzicht van de selectiecommissie recht hebben op een
plek in het Nederlands Surfteam. Gekeken wordt naar de (internationale) wedstrijdprestaties
in 2017, algemene fitheid, surfvaardigheden, een positief rolmodel in de Nederlands
surfindustrie en teamplayer kwaliteiten, evenals eerdere ervaringen bij het Nederlands
surfteam.

6. Blessure
6.1. In geval van een blessure, niet (surf) fit zijn of een letsel zal de surfer worden verplicht om
een medische fittest te doen door het medisch team.
6.2. Het medisch team en de coach hebben het eindbesluit over de (surf) fitheid van de surfer.
7. Teamspirit, goed gedrag en rolmodel
7.1 Teamspirit en goed gedrag is de basis voor een goede teamprestatie. Bij negatief gedrag dat
nadelig effect heeft op het groepsproces kan besloten worden om een surfer uit het team te zetten.
Een surfer uit het Nederlands Surfteam is een ambassadeur voor de surfsport en draagt dit uit.
8. Beroep
Er is geen recht op beroep op de definitieve beslissingen die de commissie neemt. Beslissingen van
de selectiecommissie zijn definitief.
9. Bekendmaking selectie
Eind november 2017 wordt bekend gemaakt welke atleten geslecteerd zijn voor de voorlopige selectie
van het Nederlands Surfteam.
10. Financiën
Er zal een eigen bijdrage gevraagd worden voor de Surf Off en World Surfing Games 2018.
11. Planning
Voorlopige selectie:
Maandag 18 januari 2018 19.30 uur, eerste bijeenkomst bij het Watersportverbond Scheveningen
Zondag 4 maart 2018, teamtraining in Nederland
Zondag 8 maart 2018, teamtraining in Nederland
5 - 12 mei 2018 Surf Off in Frankrijk
Definitieve selectie:
Zondag 3 juni 2018, teamtraining in Nederland
Zondag 1 juli 2018, teamtraining in Nederland
Weekend 1 - 2 september 2018, trainingsweekend in Nederland
World Surfing Games 2018 (datum en locatie nog niet bekend)

