
 
  
   

 

 

SELECTIEPROCEDURE NEDERLANDS JUNIOR 
SURFTEAM 2021 

 
VOOR DEELNAME VAN HET NEDERLANDS SURFTEAM AAN DE EUROSURF 
JUNIOR 2021 in Santa Cruz Torres Vedras, Portugal 6 – 15 Augustus 
 

1. Doelen van de selectiecommissie 
 

- De beste Nederlandse surfers te selecteren voor de Eurosurf 2021 
- Een transparant en duidelijk selectiebeleid maken voor alle surfers 

 
2. Selectiecommissie 

 
De selectiecommissie zal bestaan uit drie leden: 
 

- Voorzitter selectiecommissie – Emile van der Borch 
- Manager STC / Manager Team NL Junior – Maica Levenbach 
- STC Trainer / Coach Team NL Junior – Robin Kersbergen 

 
3. Eisen om uit te komen voor het Nederlands Surfteam 

 
- Nederlandse Nationaliteit en een geldig Nederlands identiteitsbewijs 
- HSA-lid 
- 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 Eurosurf. Uitzondering op deze regel kan gemaakt 
worden voor de surfers die niet in Nederland woonachtig zijn en surfers die niet aanwezig 
kunnen zijn door ziekte, blessures of andere persoonlijke omstandigheden van ernstige aard. 
Afwezigheid wordt dan besproken en goedgekeurd door de Manager Team NL Junior 

- De surfers van het Nederlands Surfteam dragen team (sponsor) kleding tijdens trainingen, de 
wedstrijden en andere gerelateerde activiteiten 

- Iedere surfer zal een contract tekenen waarmee hij/zij instemt met de voorwaarden die 
worden gesteld om uit te komen voor het Nederlandse surfteam. 

 
4. Nederlands Surfteam Eurosurf 2021 

 
- 3x U18 surfer men 
- 3x U18 surfer women  
- 3x U16 surfer men 
- 3x U16 surfer women 
- 1x longboarder U18 

 
- 1x coach 
- 1x sportfysiotherapeut 
- 1x manager/media 

  



 
  
   

 

 
5. Selectiecriteria 

 
De selectie voor de Eurosurf Junior zal gebaseerd zijn op de uitslag van de NK Surftour 2020 en een 
selectie wedstrijd die in Juni 2021 zal plaatsvinden. Dit zijn de rederen waarom er besloten is om een 
selectie wedstrijd te organiseren: 

 De NK Surtour 2020 heeft uit 1 stop bestaan (meerdere talenten hebben hieraan niet mee 
kunnen doen en doordat er geen 2de stop heeft plaatsgevonden hebben die niet de kans 
gekregen om zich via het NK te selecteren) 

 Er is grote behoefte bij de jonge atleten om meer wedstrijden te surfen 
 Het zit bijna een jaar tussen de NK stop in 2020 en de Eurosurf Junior waardoor er bij 

sommige talenten veel progressie is geboekt. 
 
De NK Surftour 2020 uitslag en de uitslag van de selectie wedstrijd zullen beide voor 50% meetellen 
voor de uiteindelijke kwalificatie van de Eurosurf Junior. 
 
Van deze uiteindelijke gecombineerde uitslag, hierna gerefereert als de selectie uitslag, zullen de 
volgende surfers worden geselecteerd voor team NL Junior: 

 
 Junior U18 men:   1de en 2de plaats + wildcard 
 Junior U18 women:  1de en 2de plaats + wildcard 
 Junior U16 men:   1de en 2de plaats + wildcard 
 Junior U16 women:  1de en 2de plaats + wildcard 
 Longboarder:  wildcard 

 
 

6. De Selectiewedstrijd 
 
De selectie wedstijd zal plaatsvinden in een van de volgende weekenden.  

 19/20 Juni 
 26/27 Juni 
 3/4 Juli 

 
De intentie is om de selectie wedstrijd in 1 dag af te ronden. 
 
De HSA zal elke donderdag voor het wacht weekend een ‘’final call’’ maken of de selectiewedstrijd zal 
plaatsvinden. De voorzitter van de slectie commissie zal de ‘’final call’’ maken. De HSA zal de 
deelnemers via social media en email op de hoogte houden.  
 
Geen selectiewedstrijd voor de ‘’women’’ 
Er is besloten om de selectiewedstrijd alleen te laten plaatsvinden voor de U16 men en U18 men. De 
reden dat er geen selectie wedstrijd voor de U16 women en U18 women zal plaatsvinden is dat er te 
weinig deelnemers zijn voor deze twee categorieën zodat er niet verwacht wordt dat de selectie 
wedstrijd een wezenlijk verschil zou kunnen uitmaken. Er is uiteraard wel de kans om als wildcard 
geselecteerd te worden, daarom adviseren we om je wel aan te melden indien je interesse hebt om 
gelecteerd te worden. 
  
Selectiewedstrijd voor de ‘’men’’ 
Voor iedere categorie zal de slectiewedstrijd uit 16 deelnemers bestaan. 12 deelnemers worden 
geselecteerd aan de hand van de uitslag van de NK Surftour 2020. De andere 4 deelnemers zullen 
door de selectie commissie worden geselecteerd aan de hand van de wildcard selectie criteria. 
 
Het is voor iedereen die wilt meedoen aan de selectiewedstrijd belangrijk om zich aan te 
melden (zie sectie 7), want hieruit worden de deelnemers geselecteerd. 
 
Indien een surfer tussen de 1ste stop van de NK Surtour 2020 en de Eurosurf Junior 16 jaar is 
geworden dan zal deze surfer automatisch meedingen in de U18 categorie. Zie sectie 9 hoe dat zal 
gaan met de puntentelling. 
 
 



 
  
   

 

7. Aanmelden selectie wedstrijd 
 

Iedereen die wilt meedoen aan de Selectiewedstrijd bij de ‘’men’’ kan zich aanmelden door een email 
te sturen naar manager@hsa.nl. Aanmelden voor de selectiewedstrijd kan tot en met 10 juni 2021. 
 

8. Aanmelden selectie meisjes 
 
Om in aanmerking te komen voor de ‘’women’’ Team NL Junior selectie moet je je aanmelden door 
een email te sturen naar manager@hsa.nl. Aanmelden kan tot en met 15 juni 2021. 
 
Per categorie, zal selectie commissie de 2 hoogst geklasseerde surfers van de NK Surftour 2020 
selecteren. Tevens zal de selectie commissie een wildcard geselecteren. Omdat er te weinig 
deelnemers zijn zal voor deze categorie zal er geen selectiewedstrijd plaatsvinden en wordt de 
ranking van het NK gebruikt (zie sectie 6). 
 

9. Puntentelling ranking 
 
Voor de ranking zal de puntentelling van de QS1000 van de WSL worden gehanteerd, dit om een 
eerlijk verloop van de selectie te garanderen. Dit houdt in dat de QS1000 puntentelling geldt voor 
zowel de uitslag van de NK Surftour 2020 en de selectie wedstrijd. Voor de selectie uitslag zullen de 
punten van beide wedstrijden worden opgeteld. 
 
Doordat er de mogelijkheid bestaat dat een surfer tijdens de selectie wedstrijd in een andere categorie 
meedoet dan tijdens de NK Surftour 2020 (i.e. 17 is geworden) is er besloten om in die uitzonderlijke 
gevallen de surfer de behaalde punten vannuit de NK Surftour 2020 mee te laten nemen voor de 
uiteindelijke selectie uitslag. In theorie kan het dus zo zijn dat in de U18 categorie er 2 deelnemers zijn 
met precies hetzelfde aantal punten voorafgaand aan de slectiewedstrijd. 
. 

10. Afvallen Teamlid Team NL Junior  
 
Indien een teamlid van het Team NL Junior voor de wedstrijd afvalt door een blessure, een slechte 
medische test, het falen van de (surf)fit test, of andere persoonlijke omstandigheden dan zal de surfer 
worden vervangen door een andere surfer. De selectiecommissie zal de vervangende surfer 
selecteren aan de hand van de wildcard selectie criteria. De selectie uitslag zal hier een leidende rol 
spelen, maar hoeft niet per defenitie doorslaggevend te zijn. 
 
 

11. Wildcard selectie 
 
Wildcards zijn er voor surfers die naar inzicht van de selectiecommissie recht hebben op een plek in 
het Nederlands Surfteam en van wie de selectie commissie denkt dat het beste gaat presteren tijdens 
de wedstrijd. Er wordt gekeken naar algemene surfkwaliteit (flow, innovatie, power, etc), 
wedstrijdprestaties, affiniteit met de condities op de wedstrijd locatie, fitheid, een positief rolmodel en 
een goede team player. Een wildcard hoeft niet per se ingezet te worden. Wanneer er geen gebruik 
wordt gemaakt van een wildcard gaat de plek naar de volgende op de selectie uitslag. 
 
 

12. Blessure  
 
In geval van een blessure, niet (surf) fit zijn of een letsel zal de surfer worden verplicht om een 
medische fit test te doen door het medisch team. Het team fysiotherapeut en de coach hebben het 
eindbesluit over de (surf) fitheid van de surfer. 
 

13.  Teamspirit, goed gedrag en rolmodel 
 

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 het is de verwachting dat hij/zij 
dit uitdraagt. 
 



 
  
   

 

 
14.  Definitieve Beslissing  

 
Beslissingen van de selectiecommissie zijn definitief. 
 

15.  Bekendmaking selectie Team NL Junior 
 
De selectie wordt bekend gemaakt in de week na de selectie wedstrijd. 
 

16.  Financiën 
 
Er zal een eigen bijdrage gevraagd worden voor Eurosurf 2021. De HSA zal zorg dragen voor het 
inschrijfgeld en een ondersteunend team ter plaatse.  
  
 
 
 


