NK Surftour 2022
Het concept van de NK Surftour in 2022 zal zoals voorgaande jaren bestaan uit twee wedstrijden in
Nederland en een finale in Frankrijk.
De wedstrijden in Nederland zullen plaatsvinden op Domburg en Scheveningen en de finale op het
Franse Moliets.
Let op: In vergelijking met voorgaande jaren zal er dit jaar gewerkt worden met een
kwalificatiesysteem. De eerste wedstrijd in Nederland (Domburg) zal fungeren als een
kwalificatiewedstrijd voor de tweede wedstrijd (Scheveningen) en de tweede wedstrijd zal weer
fungeren als de kwalificatie wedstrijd voor de finale in Frankrijk.
Het doel van deze verandering is om de deelnemers die het voorgaande jaar de finale in Frankrijk
hebben behaald binnen de betreffende categorie óf op internationaal niveau goede hebben
gepresteerd zich automatisch kwalificeren voor Scheveningen. Dit betekend dus dat wanneer één van
de twee voornoemde gevallen aan de orde is, de kwalificatiewedstrijd (te Domburg) overgeslagen mag
worden.
De wedstrijden staan dus ieder voor zich en er zal geen puntensysteem gekoppeld worden aan de
wedstrijden, dus uiteindelijk kan een deelnemer zich alleen voor de finale in Frankrijk kwalificeren
doormiddel van de wedstrijd in Scheveningen. Als je al gekwalificeerd bent en de deelnemer wilt toch
meedoen in Domburg dan zal komt zijn of haar eventuele verkregen voordeel te vervallen.

Wedstrijd te Domburg in samenwerking met Sportshop Domburg.
De inschrijving voor deze wedstrijd is “open”, dat wil zeggen dat iedereen met een Nederlands
paspoort zich kan inschrijven. Het Surf Topsport Centrum (STC) zal een bericht ontvangen voordat de
inschrijving opengaat zodat zij tijdig hun leden kunnen informeren. De inschrijving en betaling dient
vooraf online te gebeuren. De vrijdag voor het wachtweekeinde gaat de inschrijving om 15:00 uur
dicht. Mocht een bepaalde categorie al vol zitten dan zal deze categorie al eerder gesloten worden.
Overloop zal dmv reservelijsten opgelost worden. Er kan alleen ingeschreven worden voor de volledige
wachtperiode van 4 weekeindes, gaat het na 4 weekeindes alsnog niet door, dan zal er geen restitutie
van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Wachtweekeinden voor de stop in Domburg:
3 -4 september
10-11 september
17- 18 september
24-25 september
Categoriën:
Open men* (16 plaatsen)
Open women (16 plaatsen)
Junioren (16 plaatsen
Grommets (16 plaatsen)

* Uitzondering, om kwaliteit aan de finale toe te kunnen voegen. De nummer 1 van de junioren van
het voorgaande jaar mag zich ook bij de open men inschrijven en dubbel meedoen. Let op: Echter
wanneer er gesurft wordt in twee wedstrijdvelden kan hier geen rekening mee gehouden worden in
de tijdschema’s en zal de deelnemer zelf de keuze moeten maken welke heat hij/zij surft.
Heats van 20 minuten en een finale van 30 min (totaal 3 uur surf per categorie)

Wedstrijd Scheveningen in samenwerking met The Hague Beachstadium
Wachtweekeinde voor de wedstrijd in Scheveningen.
1-2 oktober
8-9 oktober
15- 16 oktober
22-23 oktober
Categorieën
Open men – 16 deelnemers
-

Top 4 NK 2021
Top 10 in Domburg (ex top 4 deelnemers NK 2021)
2x wildcard* via HSA

*Worden de wildcards niet vergeven dan telt de ranking in Domburg.
Open women – 16 deelnemers
-

Top 10 in Domburg
Top 4 NK 2021
2x wildcards HSA

Junioren – 16 deelnemers
-

Top 4 NK 2021
Top 10 in Domburg
2x wildcards HSA/ STC

Grommets
-

Top 4 NK 2021
Top 10 in Domburg
2x wildcards HSA/ STC

Wildcards
Let op: Om voor een wildcard in aanmerking te komen, moet de deelnemer drie weken voor het NK
kenbaar hebben gemaakt mee te willen doen aan het NK als wildcard. Iedereen kan zich aanmelden
als wildcard.
Wildcards worden geselcteerd door de selectie commissie (zie hieronder). Wildcards zijn er voor
surfers die naar inzicht van de selectiecommissie recht hebben om deel te nemen aan de NK surftour.

De selectie wordt gemaakt aan de hand van de volgende criteria. Er wordt gekeken naar
(internationale) wedstrijdprestaties, algemene surfkwaliteit, groei potentie, gedrevenheid en
commitment, fitheid, een positief rolmodel voor de NL surfsport en of hij/zij een goede team player is.
Een wildcard hoeft niet noodzakelijkerwijs ingezet te worden. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt
van een wildcard gaat die plek naar de eerstvolgende op de ranglijst van de kwalificatie wedstrijd in
Domburg.
De taken en verantwoordelijkheden van de selectiecommissie zijn hoofdzakelijk:
-

Het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van een transparant, eerlijk en duidelijk selectie beleid
voor de NK surftour en het NL surfteam
Het selecteren van de wildcards

De selectiecommissie bestaat uit:
-

Bestuurslid en Interim Manager NL Surfteam
Bestuurslid HSA / STC Trainer
STC Manager / Manager NL Surfteam Junioren

Emile van der Borch
Robin Kersbergen
Maica Levenbach

De finale
De top 4 van Scheveningen voor elker categorie selecteerd zich voor de finale in Frankrijk. De
deelnemers zullen daar verblijven in de “Surf inn” van Surfblend, in Vieux Boucau. De wedstrijd zal
plaatsvinden in Moliets. Aankomst dag is 5 november en vertrek is 12 november. De wedstrijddagen
zijn 7 t/m 11 november.
Deelnemers dienen met eigen vervoer naar de Surf-inn te komen. Per dag zal er €7.50 gerekend
worden voor ontbijt, diner en overnachting. Er zullen verder geen inschrijfkosten zijn.

De Calls
Op donderdag voor het wachtweekeinde bellen Tobias van Surfweer en Emile van der Borch van de
HSA met elkaar voor overleg. Hiervoor wordt er input gevraagd bij een lokale surfer (Domburg of
Scheveningen).
Op donderdag wordt de call voor 13:00 uur gemaakt. Voor alleen de zondag kan de call nog uitgesteld
worden naar vrijdag voor 13:00 uur.
Uiteindelijk zal Exventure de call bekend maken op de website www.nksurftour.nl en via een mailing
naar de reeds ingeschreven deelnemers.
De prijzen
Per stop kunnen er voor de nummers 1,2 en 3 bekers en prijzen gewonnen worden. De winnaars in
Frankrijk zullen een beker winnen en de tevens dient het NK zich als selectie wedstrijd om deel te
nemen aan Team NL. Voor meer info zie het Team NL document.

