
Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2021-2022  
 

 
Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs 
van de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet de 
sporter voldoen aan de volgende eisen.  

• Topsportfaciliteiten: de sporter voldoet aan elk van de onderstaande algemene criteria of 
de sporter heeft vorig studiejaar aan onderstaande sportspecifieke criteria voldaan en is nog 
steeds actief op hetzelfde niveau.  

• Topsportbeurs: de sporter heeft zich voor 1 november gemeld bij topsportcoördinator en 
heeft aan het einde van het lopende studiejaar aan onderstaande sportspecifieke criteria 
voldaan en de eisen aangaande de studievoortgang 

 
Algemene criteria:  
1. Tak van sport dient een topsport wedstrijddiscipline te zijn, overeenkomstig de lijst topsport 

en internationale wedstrijdsportdisciplines 2021-2024 van NOC*NSF. 
2. Minimale trainingsomvang van 10 uur en/of 4 sportspecifieke (team)trainingen per week. 
3. A: actief zijn op het hoogste nationale senioren-niveau (eredivisie, hoofdklasse, e.d.) en/of 

B: sporters welke namens Nederland uitkomen op officiële EJK, WJK, EJOF, WJOS- of 
EK/WK/OS-evenementen en/of 
C: sporters welke in bezit zijn van een actuele A-/selectie-/HP- of IT-/NT-status van 

NOC*NSF 
N.B.: sporters met een BT-status vallen buiten de faciliteitenregeling, met uitzondering van 
roeiers binnen het Groningse RTC of hippische sporters met een BT-status 

 
Sportspecifieke criteria: 
Om in aanmerking te komen voor een topsportbeurs dient de sporter zich voor 1 november aan 
te melden bij de topsportcoördinator en aan het eind van het studiejaar aan onderstaande 
sportspecifieke criteria hebben voldaan.  
 
 
Atletiek  - plaats bij eerste 8 op het Nederlandse outdoor ranking  op 31 augustus 

2022 individuele  nummers. 
- voor ver- en hoogspringen, discus, speer, polshoog en voor kogel geldt 
top 5.  
- voor kogelslingeren, hink-stap-sprong geldt top 3.  
- meerkamp en 10 kilometer in overleg met Hanze.  
- deelname EK, WK of OS 

   - uitzending naar  EK< 18, EK< 20 en WK<20 
    
Basketbal  - (structureel) deel uitmaken van een team uit de eredivisie (FEB) en 

eindigen bij de beste helft van het aantal teams in de reguliere 
Nederlands competitie. Deelnemen aan de BeNe League. 
- behoren tot de beste 4 teams in de play-off of de bekerfinale spelen 
N.B.: structureel deel uitmaken van een U21-team op het hoogste 
nationale niveau geeft wel recht op faciliteiten maar niet op beurs! 

 
Badminton  - mannen: plaats bij de beste 10 op de nationale senioren ranking 
   - vrouwen: plaats bij de beste 8 op de nationale senioren ranking 
   - dubbelspel: plaats bij de beste 3 op de nationale senioren ranking 
     
 
Bobslee  - plaats bij de beste 10 in een World Cupwedstrijd (hoogste niveau) 
   - plaats bij eerste 8 op het EK senioren en/of eerste 10 bij WK senioren 



 
   
 
Dammen (heren) - plaats bij de beste 8 op het NK senioren 
   - deelname aan WK senioren (individueel en/of landenploegen) 
    
Dansen  - Bij de beste twee paren eindigen op het NK standaard/Latin van de 

Nederlandse Algemene Danssport Bond 
 
Golf  - plaats bij eerste 25 dames-senioren of eerste 35 mannen-senioren op 

NGF-ranglijst wordt gepubliceerd augustus check anders werken met 
handicap. De richtlijn voor alleen faciliteiten is beste 40 (dames) en beste 
50 (heren). 

  
Gymnastiek  - plaats bij de beste 6 op het NK senioren - meerkamp 

- plaats bij de beste 6 op het NK senioren - per toestel 
- plaats bij de beste 3 op NK senioren – ritm. gymnastiek (ind.) 
- deelname aan (senioren-) World Cup, EK of WK, OS 

 
Handbal  - Heren: structureel deel uitmaken van een team uit de eredivisie geeft 

faciliteiten. Promotie naar- of handhaving in de Bene-league is voldoen 
aan de sportieve criteria voor een topsportbeurs.    

 - Dames: aan het einde van de competitie bij de beste 5 team van de 
ranglijst behoren of tenminste de halve finale van de nacompetitie 
bereiken.         
- Bekerfinale spelen. 
- geselecteerd én spelend in een nationale selectie (minimaal Jong 
Oranje) 

  
Hippische sport  - lid van het nationale A-kader van de KNHS 

- deelname aan World Cup, EK, WK, OS  (Olympische nummers) 
- In het bezit zijn van een IT-status 

 
IJshockey  Spelen in de finale van het NK op het hoogste senioren niveau 
   Bekerfinale spelen hoogste senioren niveau 
   Finale spelen van de play-off op intercontinentaal niveau 

Behorende bij de definitieve selectie EK of WK minimaal B niveau 
(senioren) 

 
Hockey  (veld)  - Structureel deel uitmaken van een team uit de hoofdklasse en eindigen 

bij de bovenste helft van het aantal teams 
- behorend én spelend in een nationale selectie (minimaal Jong Oranje) 

 
Judo   - plaats bij de beste 3 per gewichtsklasse op het NK senioren 

- deelname aan (senioren-) World Cup, EK of WK, OS 
- In het bezit van een IT status en, gedurende het collegejaar waarin je 
als topsport staat ingeschreven, deel hebben genomen aan een EK of 
WK voor junioren 
 

Inlineskaten  - beste drie NK senioren op individuele WK afstanden.      
 

Kano   - lid van nationale seniorenselectie nationale bond 
   - plaats bij eerste 3 op het NK senioren (Olympische nummers) 
 
Karate    - plaats bij eerste 3 op het NK senioren (stijl en/of sparring) 



    
Klimmen   - In overleg met HG 
 
Korfbal (zaal)  - Structureel deel uitmaken van een team uit de korfbal-league en 

kwalificeren voor de winnaarspoule (beste 6 teams)  
 
 
Roeien  - prestaties op het NK kleine nummers. Beiden op senioren A-niveau. De 

definitieve criteria worden vastgesteld wanneer de startvelden bekend 
zijn. 

   - deelname aan het EK, WK of OS (senioren A niveau) 
   - deelname aan het WK < 23  
 
Schaatsen  lange baan:  

- plaats bij de beste 6 - 8 op het NK Allround (senioren) 
   - plaats bij de beste 6 – 8 op het NK Sprint (senioren) 

(8 mits bovenstaande toernooien kwalificatie moment is voor EK, WK, OS 
of WC) 
- plaats bij de beste 8 op het NK Afstanden (senioren) 10 km beste 6  
- deelname aan World Cup, EK of WK, OS individuele afstanden 
(senioren).  
- Teamsprint, Teampursuit, of Mass start alleen bij deelname tijdens  EK, 
WK of OS (senioren) 

   - medaille op WK Junioren individuele afstanden (hoogste leeftijdsniveau) 
   Short track:  

- plaats bij de beste 6 op het NK (eindklassement) 
   - deelname aan World Cup, EK of WK, OS (senioren) 
   - medaille op WK Junioren (hoogste leeftijdsniveau) 
   Kunstrijden: 
   - plaats bij de beste 3 op het NK senioren 

- deelname aan World Cup, EK of WK, OS (senioren) 
- medaille op WK Junioren (hoogste leeftijdsniveaus) 
  
Marathon (senioren niveau) 
- plaats bij de beste 4 (vrouwen: 3) op NK kunstijs en/of natuurijs 
- eindigen bij eerste 8 (vrouwen: 6) in eindklassement KNSB Cup 

 
Schaken  - plaats bij de beste 8 (heren) of 4 (dames) op het NK senioren 

- plaats bij de beste 8 Nederlanders op internationale ELO-ranglijst 
 
Schermen   - plaats op de individuele ranking binnen 20% van de nummer 1 gemeten 

in augustus, de laatste maand van het collegejaar (Olympische 
disciplines). 

 
Schieten   - In overleg met de HG. 
    
Skiën   - plaats bij de beste 3 op het NK senioren van Olympische nummers 
 
Squash  - lid van nationale seniorenselectie nationale bond 
   - plaats bij de eerste 10 op de nationale senioren ranking 
   - deelname aan EK of WK (individueel en/of landenteams) 
    
Taekwondo  - plaats bij de beste 3 op het NK senioren (Olympische disciplines) 

- deelname aan senioren EK en/of WK of OS (individueel en/of 
landenteams) 



 
Tafeltennis   - plaats bij beste 3 op NK senioren – ind. 

- spelen bij team in eredivisie én top 8 (A-junioren) of top 15 (senioren) op 
(geschoonde) NTTB-ranglijst 

 
Tennis  - individueel op landelijke KNLTB-ranglijst bij de beste 40 heren senioren 

(heren)  en beste 30 dames senioren 
   - lid van nationale TopWorld-team KNLTB (rolstoeltennis) 
 
 
Triatlon   - plaats bij de beste10 op senioren NK Olympische afstand 

- deelname aan senioren EK, WK of OS  
Eredivisiewedsrtijd top 10 individueel 
Duathlon lid ned selectie 

    
Voetbal (veld) - Structureel deel uitmaken van een eredivisie seniorenteam (mannen) 
 - Structureel deel uitmaken van een 1e divisieteam en eindigen bij de 

bovenste helft van het aantal ploegen (mannen) 
 - Structureel deel uitmaken van een eredivisieteam en eindigen bij de 

bovenste helft van het aantal ploegen (dames) 
 - structureel deel uitmaken van een <21 team van een BVO geeft recht op 

de faciliteiten regeling. 
- Structureel deel uitmaken van het 1e team van een BVO in de 1e divisie 
geeft recht op de faciliteiten regeling). 
 

Voetbal (zaal) - (structureel) deel uitmaken van een team in de eredivisie en eindigen bij 
de bovenste helft van het aantal teams in de competitie 

   Dit geldt alleen voor mannen.  
Vrouwen: alleen faciliteiten voor definitieve selectie nationaal team. 
(senioren).     

 
Volleybal (zaal) - structureel deel uitmaken van een team uit de eredivisie en plaatsen 

voor de kampioenspoule en/of bekerfinale spelen 
- geselecteerd én spelend in een nationale selectie (minimaal Jong 
Oranje)  

Volleybal (beach) - eindigen bij de beste 12 (heren) of 12 (dames) op de landelijke beach-
ranglijst op senioren niveau. Alleen faciliteiten bij een plaats bij de beste 
32 op de individuele beachranking. 

   - deelname aan World Cup, EK of WK (evt. <21 of <23), OS  
 
Watersport   - plaats bij de beste 3 per (Olympische) klasse op het NK senioren 

- deelname aan (senioren) World Cup, EK of WK, OS (Olympische 
klassen) 
- in het bezit zijn van een IT status 

    
Wielrennen Weg:- deel uitmaken van een World tour, Pro Continentaal of UCI 

vrouwenteam. Continentaal team bij de mannen alleen faciliteiten. 
   - eindigen in de top 20 van de KNWU topcompetitie 
    
   Baan:  een plaats bij de beste drie per Olympische discipline op het NK 
   - deelname aan World Cup, EK, WK of OS.  
    

Mountainbike: plaats bij de beste 8 op het NK senioren 
   - deelname aan World Cup, EK, WK of OS. 
  



   BMX: plaats bij de beste 3 per Olympische discipline op het NK senioren  
 
Zwemmen  Wedstrijdzwemmen:  

- plaats bij de beste 8 op de seniorenranglijst tussen 1 mei en 31 
augustus van het lopende collegejaar (individuele Olympische  
nummers 
- voor nummers ≥ 400 meter geldt een plaats bij de beste 5 
- deelname aan World Cup, EK of WK (allen lange baan), OS 

   Schoonspringen:  
- plaats bij de beste 3 op het NK senioren (per Olympisch onderdeel) 
- deelname aan World Cup, EK of WK, OS 

   Synchroon zwemmen:  
- plaats bij de beste 3 op het NK senioren (per Olympisch onderdeel)  
- deelname aan World Cup, EK of WK, OS 
Open water: 
- plaats bij de beste 3 op senioren NK in Olympische nummers 
- deelname aan (senioren) World Cup, EK of WK, OS 

   
    
 
 
Overige takken van sport: 
 
Criteria nader te bepalen en individueel te bekijken in overleg tussen Rijksuniversiteit 
Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Topsport NOORD en eventueel nationale 
sportbonden. 
 


