
Handboek Zwemmen van de KNZB 2009-2010 
 
Voor het eerst zal dit jaar geen papieren versie worden verspreid, het handboek is digitaal beschikbaar op 
www.knzb.nl (via zwemmen, download). 
 
Er zijn twee redenen voor deze keuze: 

1. een forse kostenbesparing: minder drukwerk, minder portokosten  
2. bepaalde delen in het handboek blijven aan verandering onderhevig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

ontwikkelingen op het gebied van automatisering, niveautabellen die als gevolg van sportieve 
ontwikkelingen worden geactualiseerd, of de invloed van televisie opnamen op het programma van 
het NK. Via internet is steeds de meest actuele versie beschikbaar.  

Wij adviseren u om bijvoorbeeld bij het inschrijven voor nationale kampioenschappen op dat moment de 
actuele bepalingen op internet te raadplegen, en niet het handboek zoals dat aan het begin van het seizoen 
is vastgesteld. Daarmee bent u er van verzekerd dat u over de juiste informatie beschikt. 
 
Overigens blijft ons streven om ruim voor aanvang van het seizoen te publiceren wat u komend seizoen mag 
verwachten. Het aantal wijzigingen willen wij tot een minimum beperken en wij zullen deze ook duidelijk 
zichtbaar maken door middel van adequaat versiebeheer. 
 
De kringzwemcommissies, kring official commissies en de diverse landelijke vrijwilligers ontvangen 
binnenkort van het bondsbureau een papieren exemplaar. 
 
In het komende seizoen zijn diverse veranderingen ten opzichte van 2008 – 2009 doorgevoerd. De meest 
opvallende zijn hieronder vermeld: 
 

• In de loop van 2009 wordt een internetkalender geïntroduceerd. Het aanvragen van wedstrijden 
wordt dan vervangen door het aanmelden van een wedstrijd op deze kalender. Hiermee is voor alle 
verenigingen en kringen een integrale nationale kalender beschikbaar. Invoerdatum en uitgebreide 
uitleg volgt. 

• In de loop van 2009 wordt een digitale ranglijst geïntroduceerd. Door het ‘uploaden’ van digitale 
uitslagen worden alle door Nederlanders gezwommen tijden beschikbaar via internet. Het op papier 
naar het bondsbureau insturen van proces-verbalen behoort daarmee tot de verleden tijd en 
ranglijsten zullen steeds actueel zijn. In volgende seizoen zal een koppeling tussen deze ranglijst 
en inschrijving voor bijvoorbeeld NK’s worden gelegd. Invoerdatum en uitgebreide uitleg volgt. 

• Het programma van de speedowedstrijden is aanzienlijk gewijzigd. De zogeheten ‘spiegeling’ is 
weer grotendeels terug in het programma. De ronde 1 en de ronde  
3, alsmede ronde 2 en 4 zijn ongeveer aan elkaar gelijk. Hierbij worden de meeste afstanden weer 
2 keer gezwommen in de voorronden. Door de ‘spiegeling’ in de 4  
ronden is het programma vol. Omdat er ook veel waarde wordt gehecht aan het zwemmen van de 
langere afstanden  is er besloten om een vijfde ronde toe te voegen. 

• In de districtsklasse van de E.ON zwemcompetitie is de regeling uit de landelijke  
klassen overgenomen die stelt dat een zwemmer in maximaal één leeftijdscategorie  
voor mag komen op het telformulier. Hiermee wordt beoogt dat : 

o De competitie meer een strijd wordt tussen verenigingen en niet tussen een kleine groep 
bestaande uit de meest getalenteerde zwemmers van elke vereniging. 

o Deze meest getalenteerde zwemmers een beperkt programma krijgen. Nu worden ze bij 
veel clubs ingedeeld op 3 afstanden plus estafette, en dat zijn vaak ook nog de zwaarste 
afstanden. Binnen één leeftijdscategorie wordt veelal een korte en een lange afstand 
gezwommen. 

o De slagspecialisten op alle disciplines aan bod komen. Uitblinkers in één slag worden nu 
regelmatig twee en soms zelfs drie keer ingezet op deze slag. Met specialisatie is op zich 
weinig mis, maar de zwemcompetitie is er niet voor bedoeld. 

Een zwemmer mag nog steeds in verschillende leeftijdsklassen UITKOMEN, hij mag echter in 
maximaal één leeftijdsklasse MEETELLEN.  
Om te voorkomen dat met name in de derde klasse district het te moeilijk wordt om alle afstanden 
te bezetten, is het aantal meetellende afstanden daar aangepast. Voor details kijkt u s.v.p. in de 
betreffende paragraaf van het handboek. 
De vervangende tijden van estafettes zijn aanzienlijk verscherpt. 
In alle klassen van de E.ON zwemcompetitie blijft de twee starts regel gehandhaafd. De 
verenigingen uit de landelijke klassen hebben wij hun voorkeur gevraagd. De meningen waren 
gelijk verdeeld over voor en tegen, reden om de huidige regels niet te wijzigen. 

• De leeftijdsindeling en het programma van de nationale estafette kampioenschappen is ingrijpend 
gewijzigd. De categorie meisjes jeugd is komen te vervallen, de wedstrijd vindt op één dag plaats 
en plaatsing voor het juniorengedeelte geschiedt op basis van de snelheid per leeftijd. Een 
complete ploeg met alle leeftijden heeft dus niet langer de voorkeur. Aanleiding is een kritische 
beschouwing door een aantal direct betrokkenen gevolgd door een internet enquête waarbij een 
overgrote meerderheid van de verenigingen de voorkeur gaf aan bovenstaande aanpassingen. 

• De niveautabellen worden nog aangepast rekening houdend met de in het afgelopen seizoen 
gebruikte en mogelijk komend seizoen verboden zwemkleding. Omdat limieten voor NK’s voor 
junioren hierop worden gebaseerd, zijn die nog niet beschikbaar. 

http://www.knzb.nl/
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1.1 Vragen?  

Het KNZB Handboek Zwemmen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Jaarlijks 
ontvangt u de wijzigingen en aanvullingen. Als u twijfelt of u van een onderdeel van 
het Handboek Zwemmen de laatste, actuele versie in uw bezit heeft raden wij u aan 
de website van de KNZB (www.knzb.nl) te raadplegen. Hier is de laatste versie 
steeds beschikbaar. 
In dit eerste deel vindt u een overzicht van de mogelijke taken van het 
zwemsecretariaat. Daarnaast krijgt u een overzicht van de structuur en taken van de 
Koninklijke Nederlandse Zwembond. De KNZB ziet het ondersteunen van 
zwemsportverenigingen als een van haar voornaamste taken. 
  
Vragen? Voor alle vragen op het gebied van zwemmen en de KNZB kunt u terecht 

bij de contactpersoon van uw kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring 
Zwem Commissie"). 
 
Tijdens kantooruren kunt u tevens terecht bij het Bondsbureau KNZB. 
 
Postadres: 
Koninklijke Nederlandse Zwembond 
Postbus 7217 
3430 JE Nieuwegein  
 
Tel:   030 75 13 200 
Fax:   030 75 13 201 
E-mail:  zwemmen@knzb.nl 
Website: www.knzb.nl 
 
Bezoekadres: 
Wattbaan 31-49 
3439 ML Nieuwegein 
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1.2 Zwemsecretariaat 

Elke vereniging heeft een zwemsecretariaat. Dit secretariaat wordt in het digitale 
KNZB adresboek vermeld en via dit adresboek weet iedereen binnen (en buiten) de 
KNZB bij wie ze moeten zijn om contact op te nemen met een zwemvereniging. Alle 
KNZB correspondentie over wedstrijdzwemmen wordt naar dit secretariaat 
opgestuurd. In de regel zullen verenigingen ook uitnodigingen voor wedstrijden hier 
naartoe sturen. 
  
Taken Het is niet eenvoudig om alle taken van een zwemsecretariaat te 

benoemen omdat dit per vereniging anders geregeld kan zijn. Voorbeelden 
zijn de zaken waar een vereniging over correspondeert met andere 
verenigingen, met de kring of met de KNZB. Het is aan u of uw commissie 
om uit te maken wie binnen uw vereniging deze taken verzorgt. Het zal 
derhalve duidelijk zijn dat de taken van een zwemsecretariaat en een 
zwemcommissie per vereniging kunnen verschillen en dat onderstaande 
opsomming willekeurig is. 

  
Correspondentie met de 
eigen leden en 
kaderleden 

• Trainingsrooster en/of lessenrooster en wijzigingen hierin 

• Uitnodigingen wedstrijden 

• Uitnodigingen andere activiteiten (Vergaderingen, feesten, acties 
enzovoort) 

  
Correspondentie met 
andere verenigingen 

• Uitnodigingen voor wedstrijden 

• Inschrijvingen voor wedstrijden 
  
Correspondentie met de 
Kring 

• Aanvragen deelname wedstrijden buitenland 

• Wedstrijdaanvragen binnenland 

• Inschrijvingen voor wedstrijden (Kringkampioenschappen of andere 
door de Kring georganiseerde wedstrijden) 

  
Correspondentie met de 
KNZB 

• Inschrijvingen wedstrijden (Nationale Kampioenschappen en andere 
door de KNZB georganiseerde wedstrijden) 

• Aanvragen en afmeldingen startvergunningen (door het algemeen 
secretariaat van uw vereniging!) 

• Aanmelding KNZB SwimKick Club 

• Aanmelding E.ON Nationale Zwemcompetitie 

• Aanmeldingen opleidingen en bijscholingen kader 
  
Overige taken • Verwerken van inschrijvingen van door de vereniging georganiseerde 

wedstrijden 

• Tijdenadministratie 

• Vergaderingen vaststellen en verslagen verzorgen 

• Correspondentie met de zwembadexploitant 

• Vervoer van en naar zwemwedstrijden 

• Organisatie activiteiten voor zwemploegen (wedstrijddeelname, 
trainingen, trainingskampen, feestavonden, spel en sport middagen, 
vakantieactiviteiten enz. enz.) 

• Voorlichting ouders 

• Pers informatie (PR zwemmen in het algemeen) 

• Elke zwemvereniging kan naar eigen inzicht taken toevoegen 
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1.3 De Koninklijke Nederlandse Zwembond, KNZB 

De Koninklijke Nederlandse Zwembond is de koepelorganisatie voor de zwemsport in 
Nederland. De KNZB is aangesloten bij de Europese zwembond (LEN) en 
Wereldzwembond (FINA). Daarnaast is zij lid van NOC*NSF , de nationale koepel 
voor sportbonden. 
  
Leden De leden van de KNZB zijn de zwemverenigingen. Zij kiezen de leden van 

het bondsbestuur van de KNZB en stellen op de Algemene Leden 
Vergadering het beleid en de begroting van de KNZB vast. 

  
Ledental Er zijn momenteel 431 verenigingen aangesloten bij de KNZB. Die 

verenigingen hebben samen per 31-12-2008 143.250 leden. Daarmee 
behoort de KNZB tot de grootste sportbonden van Nederland. 

  
Beleidsplannen KNZB Voor alle activiteiten van de KNZB verwijzen wij u naar de diverse 

beleidsplannen die eens per vier jaar (integraal beleidsplan) en eens per 
jaar (jaarplan) verschijnen. 
Deze beleidsplannen, in de vorm van daaruit voortvloeiende actieplannen 
en begrotingen, worden jaarlijks ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering van de KNZB voorgelegd. 

  
Jaarverslag KNZB Wat de KNZB aan resultaten boekt kunt u jaarlijks lezen in het jaarverslag. 

Dankzij de KNZB is de zwemsport diep verankerd in de Nederlandse 
samenleving. Op zeer vele plaatsen in Nederland zijn zwembaden die 
geschikt zijn voor het wedstrijdzwemmen. Rechte zijden en een lengte van 
25 of 50 meter, banen van 2,5 meter breedte, lijnen en startblokken zijn in 
bijna alle zwembaden aanwezig. Niet alleen in Nederland maar ook in het 
buitenland worden zwemwedstrijden veelal op dezelfde manier 
georganiseerd en gejureerd. U hoeft zich nooit zorgen te maken of er 
ineens andere slagen en afstanden worden verzwommen, of dat deze 
anders beoordeeld en gemeten worden. 
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1.4 De Kringen 

De KNZB bestaat uit veertien kringen. Elke kring heeft een eigen bestuur, gekozen 
door de verenigingen. De kringen voeren een deel van het beleid van de KNZB uit en 
ontvangen een eigen contributiebijdrage. De veertien kringen zijn: 
 
Kring Groningen 
Kring Friesland 
Kring Drenthe 
Kring Overijssel 
Kring Gelderland 
Kring Utrecht 
Kring Amsterdam-‘t Gooi 
Kring Noord-Holland 
Kring Gouwe Rijnstreek  
Kring Haaglanden 
Kring Rotterdam 
Kring Zeeland 
Kring Noord-Brabant 
Kring Limburg 
 
Nagenoeg alle werkzaamheden in de kringen worden gedaan door vrijwilligers. U kunt 
zich voorstellen dat dit over heel het land honderden mensen betreft. 
  
Taken van de kring De taken die kringen uitvoeren kunnen verschillen omdat zij uiteraard zelf 

voor een groot deel invulling kunnen geven aan hun taken en in 
samenspraak met de verenigingen nieuwe taken op zich kunnen nemen. 
Voor de zwemsport verzorgen de meeste kringen Kring 
Kampioenschappen, Winter Kring Kampioenschappen, 
Speedowedstrijden, de Kring Speedo Finale en de Kring Speedo Club 
Meet. 
Ook officialopleidingen worden door de kringen georganiseerd. Een aantal 
kringen verzorgt samen met de KNZB (een deel van) de kaderopleidingen 
in hun kring. 
Een aantal kringen organiseert een extra aantal wedstrijden bijvoorbeeld in 
competitievorm. 
Wilt u meer weten over alles wat uw kring voor u kan betekenen kunt u 
contact opnemen met het zwemsecretariaat van uw kring (zie de bijlage 
"adressenlijst Kring Zwem Commissie"). 
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1.5 De Districten 

De kringen zijn op hun beurt weer gebundeld in vijf districten. Binnen deze districten 
worden een aantal competities georganiseerd en, afhankelijk van het district, worden 
een aantal andere kringtaken gezamenlijk georganiseerd of uitgevoerd. De vijf 
districten zijn: 
     
District 1 Kring Groningen 

Kring Friesland 
Kring Drenthe 

  
District 2 Kring Overijssel 

Kring Gelderland 
  
District 3 Kring Utrecht  

Kring Amsterdam-‘t Gooi  
Kring Noord-Holland 

  
District 4 Kring Gouwe Rijnstreek 

Kring Haaglanden 
Kring Rotterdam 

  
District 5 Kring Zeeland 

Kring Noord-Brabant 
Kring Limburg 

  
Taken van de districten In een aantal districten worden activiteiten door de diverse kringen 

gezamenlijk georganiseerd, bijvoorbeeld de competities, lange 
afstandskampioenschappen of andere wedstrijden. Voor verdere informatie 
over uw district kunt u terecht bij uw Kring Zwem Commissie. 
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Adviesraden worden door het bondsbestuur benoemd en ze adviseren het bestuur op een 
specifiek beleidsterrein. 

 
 
 
 
 
Figuur 1: Bestuurlijke structuur KNZB (Landelijk) 
 

 
 
 
 

Bondsbestuur 

District 1 
 

Kring Groningen 
Kring Friesland 
Kring Drenthe 

District 3 
 

Kring Utrecht 
Kring Amsterdam-‘t Gooi 

Kring Noord-Holland 

District 5 
 

Kring Zeeland 
Kring Noord-Brabant 

Kring Limburg 

District 2 
 

Kring Overijssel 
Kring Gelderland 

District 4 
 

Kring Gouwe Rijnstreek 
Kring Haaglanden 
Kring Rotterdam 

 
Algemene Leden Vergadering 

Financiële commissie 

Tuchtcommissie 

Commissie van beroep 

Adviesraad Reglementzaken 

Adviesraad Medische Zaken en 
Dopingpreventie 

Adviesraad Kringzaken Bondsraad 
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1.6 Het KNZB bondsbureau en de landelijke vrijwilligers 

Voor het opstellen en uitvoeren van het KNZB programma Zwemmen is uiteindelijk 
het bondsbestuur verantwoordelijk (zie ook deel 1.3). Een belangrijk deel van deze 
taak laat het bondsbestuur over aan wat genoemd wordt de 'uitvoeringsorganisatie' 
van de KNZB. 
Dit is het bondsbureau in Nieuwegein en een grote groep landelijke vrijwilligers. 
Samen stellen zij alle plannen op en organiseren de vele competities, wedstrijden, 
Nationale Kampioenschappen, cursussen, applicaties en vele, vele andere 
activiteiten. 
Het programma zwemmen is in vier beleidsvelden verdeeld welke we even kort willen 
introduceren. 
  
Ledenservice Naast de vele algemene ondersteuningsactiviteiten voor verenigingen 

worden ook specifieke zwemsport onderdelen ondersteund. Bijvoorbeeld 
het 'Handboek Zwemmen' valt hieronder.  
 
De KNZB beschikt over een aantal verenigingsadviseurs 
wedstrijdzwemmen. Deze personen hebben veel verenigingservaring en 
een grote sporttechnische kennis op het gebied van wedstrijdzwemmen. 
Zij kunnen uw vereniging bijvoorbeeld helpen bij de organisatie van de 
zwemafdeling, het gebruik van het Handboek Zwemmen, de SwimKick- 
en techniekschoolactiviteiten en het begeleiden en werven van 
zwemkader. 
 
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van deze adviseurs is een 
telefoontje of e-mail van uw bestuur naar de accountmanager of de 
afdeling ledenservice de eerste stap. De accountmanager neemt 
vervolgens contact met uw vereniging op om de vraag door te nemen. 
Vervolgens zal deze het contact tussen uw vereniging en de adviseur 
leggen. De begeleiding is overigens gratis om zodoende alle 
verenigingen in de gelegenheid te stellen hier gebruik van te maken. 

  
Opleidingen De coördinatie van official opleidingen zwemmen en alle sporttechnische 

opleidingen (trainer wedstrijdzwemmen) en de opleiding voor topcoach 
vallen hieronder. Ook alle bijscholingen en clinics. 

  
Competities & 
kampioenschappen 

Hierin vallen alle wedstrijdactiviteiten (SwimKick en Speedo) maar ook 
alle door de KNZB gecoördineerde competities, zoals de E.ON Nationale 
Zwemcompetitie, het KNZB Lange Afstand Circuit en het KNZB Open 
Water Circuit vallen hieronder. Tenslotte vinden in dit grote veld ook alle 
Nationale Kampioenschappen een plaats. 

  
Topsport & 
talentontwikkeling 

Hierin vallen de Nationale Selecties en de onderdelen voor talentontwik-
keling (Talentdagen, Mentorensysteem, Meetstraat en Talent Teams). 

  
Sportontwikkeling Ontwikkeling van technische lijn en hulpmiddelen als Meerjaren 

Opleidingsplan Zwemmen (MOZ). 
 

1.7 KNZB Website 

Op het Wereld Wijde Web ofwel internet vindt u natuurlijk ook alle informatie over de 
KNZB. Kijk op www.knzb.nl . 
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1.8 Het Adresboek  

De KNZB beschikt over een digitaal adresboek met daarin alle van belang zijnde 
contactgegevens. 
  
Algemeen Het adresboek is digitaal beschikbaar gesteld om te raadplegen. 

Secretariaatsadressen van Districten, Kringen en verenigingen zijn publiek 
te raadplegen. Overige adressen, zoals bijvoorbeeld zwemsecretariaten, 
zijn alleen voor KNZB verenigingen via een inlogaccount online te 
raadplegen. Sinds september 2006 hebben KNZB verenigingen en Kringen 
tevens de mogelijkheid online de voor haar relevante adresgegevens te 
muteren. 
Het digitale adresboek, ook wel CAB genoemd, is te vinden op 
www.knzb.nl via adresboek of rechtstreeks via https://cabextern.knzb.nl.  

  
Kringadressen De meeste kringen hebben een eigen adresboek waarin alle relevante 

kringadressen staan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het 
zwemsecretariaat van uw kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring Zwem 
Commissie"). 

 

1.9 Het Bestuurlijk Informatie Bulletin 

Alle belangrijke mededelingen van de KNZB worden gepubliceerd in het Bestuurlijk 
Informatie Bulletin (kortweg BIB). Dit betreft informatie die voor alle onderdelen van 
de zwemverenigingen belangrijk kunnen zijn. Het BIB wordt dan ook naar het 
algemeen secretariaat gestuurd. 
  
Abonnementen U kunt het BIB gratis ontvangen via e-mail (aanmelden via de website 

www.knzb.nl). 
 

1.10 Nieuwsbrief Zwemmen  

Alle informatie over zwemmen die belangrijk is voor het verenigingszwemsecretariaat 
wordt vermeld in de ''Nieuwsbrief Zwemmen'.  
  
Abonnementen U kunt de Nieuwsbrief Zwemmen gratis ontvangen via e-mail (aanmelden 

via de website www.knzb.nl).  
 

1.11 Startvergunningen  

Elk lid van een zwemvereniging die aan wedstrijden deelneemt, wordt geregistreerd 
bij de KNZB. Dit gebeurt ten behoeve van de controle van leeftijdsbepalingen en 
leeftijdsbeperkingen, inschrijvingen op wedstrijden en het registreren van uitslagen 
van wedstrijden (ranglijsten). 
  
Startvergunning, Wat is 
dat? 

Een startvergunning wil niets anders zeggen dan dat de betreffende 
wedstrijdzwemmer als zodanig staat geregistreerd bij de KNZB. Elke 
geregistreerde wedstrijdzwemmer krijgt een uniek startnummer 
toegewezen waardoor hij/zij herkenbaar is en alle wedstrijdresultaten 
probleemloos geregistreerd en/of gecontroleerd kunnen worden. 
Een startvergunning met het bijbehorende startnummer worden telkens 
voor de periode van één jaar verstrekt. Een verleende startvergunning 
wordt automatisch verlengd en berekend, tenzij er vóór 31 december door 
middel van afmelding via het digitale KNZB startvergunningensysteem 
(https://cabextern.knzb.nl) is gemuteerd. Afmeldingen kunnen op ieder 
gewenste datum online worden gemuteerd in het KNZB startvergunningen-
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systeem en worden direct verwerkt met als afmelddatum 31 december. 
  
Dagstartvergunning Een dagstartvergunning is één dag geldig en moet voorafgaand aan de 

wedstrijd aangevraagd worden via het KNZB startvergunningensysteem 
(zie aanvragen van een dagstartvergunning). Voor zwemmers en 
zwemsters vanaf 12 jaar zijn er kosten verbonden aan een 
startvergunning. Daarom is het mogelijk om een aantal keren deel te 
nemen aan wedstrijden met een dagstartvergunning, om zo kennis te 
maken met het wedstrijdzwemmen. 

  
Voor wie een 
startvergunning 
aanvragen 

Alle deelnemers aan een zwemwedstrijd dienen in het bezit te zijn van een 
geldige startvergunning dan wel een dagstartvergunning. 
De enige uitzondering hierop vormen onderlinge wedstrijden (wedstrijden 
waaraan alleen leden van de eigen vereniging deel nemen). 

  
Voor wie een 
dagstartvergunning 
aanvragen 

Een dagstartvergunning is voor deelnemers vanaf 12 jaar die eenmalig aan 
een zwemwedstrijd deelnemen of het wedstrijdzwemmen ‘eens willen 
proberen’.  
Een dagstartvergunning is uitsluitend geldig op de aangevraagde datum en 
men kan uitsluitend starten voor de vereniging waardoor de 
dagstartvergunning is aangemeld. 

  
Waarom is een 
startvergunning nodig 

Een startvergunning garandeert dat alle zwemwedstrijden waaraan wordt 
deelgenomen op een eerlijke manier en volgens dezelfde regels worden 
georganiseerd en gejureerd. Dit geldt ook voor wedstrijden in het 
buitenland. De KNZB leidt daarvoor juryleden op en bewaakt de 
aanpassingen en naleving van de geldende reglementen.  
Daarnaast is het startnummer een unieke identificatiecode voor 
wedstrijdzwemmers waardoor inschrijvingen en uitslagenverwerking van 
wedstrijden geautomatiseerd kunnen worden. U moet hierbij eveneens 
denken aan  

• Het bijhouden van snelste tijden en behaalde limieten 

• Het opstellen van ranglijsten 

• Bijhouden van puntentellingen 
  
Kosten startvergunning De kosten voor een startvergunning zijn opgenomen in de KNZB 

contributiebijdrage en staan vermeld in de tarievenlijst omdat zij jaarlijks 
wijzigen (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve 
heffingen Handboek Zwemmen"). 

  
Kosten 
dagstartvergunning 

De kosten per keer van een dagstartvergunning bedragen 20% van de in 
de jaarcontributie verdisconteerde startvergunninggelden voor leden met 
een startvergunning van 12 jaar en ouder (zie de bijlage "tarieven, 
administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek 
Zwemmen"). 

  
Aanvragen van een 
startvergunning en 
startnummer 
 

Een startvergunning en bijbehorend startnummer verkrijgt u door dit aan te 
vragen via internet. Kijk op www.knzb.nl bij ledeninfo / startvergunningen of 
rechtstreeks via https://cabextern.knzb.nl. De secretaris van de KNZB 
vereniging heeft de beschikking over de inlogcode om in het KNZB 
startvergunningensysteem in te loggen. Via het menu ledenbeheer kan het 
startnummer worden aangevraagd en wordt deze direct toegekend. Het 
startnummer is direct in het systeem zichtbaar bij de vereniging en wordt 
daarnaast via email bevestigd. 
Voor vragen over het systeem of aanvragen van inlogcodes kan via email 
(startvergunningen@knzb.nl) contact worden opgenomen met de afdeling 
Ledenservice. 

  
Aanvragen van een 
dagstartvergunning 

Een dagstartvergunning verkrijgt u door dit aan te vragen via internet. Kijk 
op www.knzb.nl bij ledeninfo / startvergunningen of rechtstreeks via 
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 https://cabextern.knzb.nl. De secretaris van de KNZB vereniging heeft de 
beschikking over de inlogcode om in het KNZB startvergunningensysteem 
in te loggen. Via het menu ledenbeheer kan het dagstartnummer worden 
aangevraagd en wordt deze direct toegekend. Het dagstartnummer is 
direct in het systeem zichtbaar bij de vereniging en wordt daarnaast via 
email bevestigd. 
Voor vragen over het systeem of aanvragen van inlogcodes kan via email 
(startvergunningen@knzb.nl) contact worden opgenomen met de afdeling 
Ledenservice. 

  
Startvergunning en 
reglementen 

In het KNZB reglement zijn de volgende bepalingen opgenomen over 
startvergunningen: 
Artikel C10 A Startvergunningen 
10.1 Het is verboden aan wedstrijden (behoudens de in de reglementen D 
 tot en met H opgenomen uitzonderingen) deel te nemen zonder in het 
 bezit te zijn van een geldige startvergunning als bedoeld in artikel B34 
 van het huishoudelijk reglement. 
 
10.2 De aanvragen voor startvergunningen, moeten door of namens de 
 verenigingssecretaris aangevraagd worden bij het bondsbureau door 
 middel van het geautomatiseerde startvergunningensysteem van de 
 KNZB dan wel op een hiervoor beschikbaar gesteld formulier.  
 
10.3 De volgende gegevens dienen te worden verstrekt: 
 - juiste naam met voorletters en roepnaam 
 - geslacht 
 - de geboortedatum 
 - huisadres met postcode en woonplaats 
 
10.4 Houders van een startvergunning, die deel uitmaken van een 

vertegenwoordigende KNZB-ploeg of die op uitnodiging van de KNZB 
aan wedstrijden of trainingen deelnemen, kunnen verplicht worden 
zich te onderwerpen aan medisch toezicht en controle. 

 Dit toezicht en deze controle worden op verzoek van het 
bondsbestuur uitgeoefend door de bestuurlijke adviescommissie 
medische zaken en dopingpreventie of een door deze commissie aan 
te wijzen arts.  

 In uitzonderlijke gevallen is het bondsbestuur gemachtigd het 
medische toezicht en de controle ook voor andere dan 
bovengenoemde personen verplicht te stellen. 

 De naar aanleiding van dit onderzoek en deze controle gegeven 
medische aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 

 Bij een handelen of nalaten in strijd hiermede is het bondsbestuur 
bevoegd de startvergunning in te trekken. 

 
10.5 Door of namens de secretaris van een vereniging kan een 

startvergunning worden aangevraagd voor leden van zijn vereniging, 
die: 

 a. nimmer een startvergunning hebben gehad; 
 b. laatstelijk een startvergunning op hun naam als lid van die 

 vereniging hebben gehad; 
 c. voor het laatst een startvergunning hebben gehad als lid van een 

 andere vereniging langer geleden dan het lopende en het 
 daaraan voorafgaande kalenderjaar; 

 d. een startvergunning op hun naam hebben gehad als lid van een 
 andere vereniging, mits hen door het bondsbestuur overschrijving 
 casu quo dispensatie is verleend. 

 e. een startvergunning op hun naam hebben als lid van een andere 
 vereniging, mits men bij beide verenigingen niet uitkomt voor een 
 zelfde sporttak. 
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 Overschrijvingen als bedoeld onder d en dubbele startvergunningen 
zoals bedoeld onder e zijn te allen tijde mogelijk. Echter, indien men 
in het lopende wedstrijdseizoen al voor de oude vereniging heeft 
deelgenomen aan een competitie met promotie-/degradatieregeling, 
mag men in dit seizoen daaraan niet voor de nieuwe vereniging 
deelnemen. Tevens is het niet toegestaan om binnen 1 jaar na 
overschrijving weer voor een oude vereniging uit te komen. 

 Voor de sector waterpolo gelden de volgende bepalingen: 
 Overschrijvingen dienen te zijn ingediend voor 1 juni. Voor de 

senioren competitie geldt nog dat men mag overschrijven naar een 
andere vereniging per 1 januari met de restrictie dat het een 
vereniging dient te zijn welke uitkomt in een respectievelijk andere 
district- dan wel kringcompetitie. Overschrijving vanuit een 1

e
/2

e
 

team (waarvoor men is opgegeven, dan wel men zich heeft 
vastgespeeld) lopende het seizoen kan alleen plaatsvinden naar een 
3

e
 team of lager van die andere vereniging. 

 Overschrijving tijdens het seizoen, binnen de bondscompetitie is niet 
toegestaan. 

 Het bondsbestuur kan voor de bepalingen C 10.5 d en e ontheffing 
verlenen. 

 Na ontvangst van het verzoek tot overschrijving op het bondsbureau 
zal deze worden verleend op de vrijdag die tenminste 3 dagen ligt 
na de datum dat de overschrijving op het bondsbureau is ontvangen 
en wordt het startvergunningnummer geactiveerd bij de nieuwe 
vereniging. 

 Uitzondering hierop is een overschrijving van een basisvereniging 
naar een startgemeenschap. De overschrijving naar de 
startgemeenschap gaat tegelijkertijd in met de 
startvergunningaanvraag. 

  Van het verzoek tot overschrijving (door middel van het 
geautomatiseerde startvergunningensysteem van de KNZB dan wel 
via een overschrijvingsformulier) zendt het bondsbureau binnen 3 
dagen na ontvangst per e-mail een melding van het verzoek tot 
overschrijving dan wel een kopie naar de "oude" vereniging. 

  Het bondsbestuur heeft het recht een overschrijving op te schorten, 
indien binnen vier weken na de ingangsdatum van de overschrijving 
door de "oude" vereniging gemotiveerd en voorzien van 
bewijsstukken schriftelijk bezwaar wordt gemaakt op basis van het 
niet voldaan hebben aan de contributieverplichting en/of andere 
contractueel vastgelegde verplichtingen. Indien het bondsbestuur 
besluit de overschrijving op te schorten, is de sporter tot dat moment 
niet ongerechtigd uitgekomen voor zijn nieuwe vereniging. Indien het 
bondsbestuur, ondanks het aangetekende bezwaar, de 
overschrijving weer verleent of niet opschort, is het aanhangig 
maken van een administratief geschil hiertegen mogelijk. 

 
10.6 Het deelnemen aan wedstrijden zonder in het bezit te zijn van een 

geldige startvergunning wordt beboet, terwijl tevens een startverbod 
wordt opgelegd totdat een geldige startvergunning is verkregen. 

 
10.7 Alle resultaten door niet-startgerechtigde deelnemers, zowel 

persoonlijk als in ploegverband, behaald, worden nietig verklaard. 
 
10.8 Als “niet-startgerechtigde deelnemers” in de zin van het gestelde in 

deze alinea worden mede beschouwd zij, die tijdens een wedstrijd bij 
het uitkomen handelen in strijd met hetgeen ten aanzien van hun 
leeftijdsgroep is bepaald. 

 
10.9 De kosten van de startvergunningen zijn in de jaarcontributie 
 verdisconteerd. De kosten van overschrijving zijn vastgelegd in de 
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 bijlage bij het huishoudelijk reglement. 
 
10.10 Een startvergunning wordt per discipline aangevraagd, bij aanvraag 

kan worden aangegeven in welke discipline de sporter zal uitkomen. 
Het is mogelijk hieraan later disciplines toe te voegen of hieruit te 
verwijderen. Als een sporter wil uitkomen in een discipline waarin hij 
nog niet startgerechtigd is, dient de startvergunning met deze 
discipline te worden uitgebreid. 

 
Toelichting: 

 De startvergunningsprocedure is als volgt: 

• een eenmaal aangevraagde startvergunning wordt telkenjare  
 automatisch verlengd en per kalenderjaar berekend. 

• Indien een vereniging een startvergunning niet wenst te verlengen, 
 dan dient dit vóór 31 december, op de hier beschreven wijze, 
 aan het bondsbureau te worden gemeld.  

• Een afmelding door middel van het geautomatiseerde  
 startvergunningensysteem van de KNZB dan wel via het 
 afmeldingsformulier kan op ieder gewenste datum worden  
 ingezonden en wordt direct verwerkt met als afmelddatum 31 
 december. 

• Een niet verlengde startvergunning mag niet meer worden  
 gebruikt,ook al zou de vereniging later opnieuw een 
 startvergunning wensen voor het betreffende lid. De vereniging 
 dient opnieuw een geldige startvergunning aan te vragen.  

  
Dagstartvergunning en 
reglementen 

In het KNZB reglement zijn de volgende bepalingen opgenomen over 
dagstartvergunningen: 
Artikel C10 B Dagstartvergunningen 
10.B1 Het is vanaf de 12-jarige leeftijd toegestaan om met een 

dagstartvergunning deel te nemen aan wedstrijden. Een deelnemer 
kan per dag slechts één dagstartvergunning verkrijgen. 

 
10.B2 De kosten per keer van een dagstartvergunning bedragen 20% van 

de in de jaarcontributie verdisconteerde startvergunninggelden voor 
leden met een startvergunning van 12 jaar en ouder (als vermeld in 
Artikel B 33.1). 

 
10.B3 Bij de eerste aanvraag van een dagstartvergunning wordt een 

startnummer toegekend; dit nummer wordt bij elke volgende aanvraag 
van dezelfde persoon gehandhaafd en dient gebruikt te worden. 

 
10.B4 Een dagstartvergunning moet door of namens de verenigings-

secretaris aangevraagd worden bij het bondsbureau door middel van 
het geautomatiseerde startvergunningensysteem van de KNZB. 
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1.12 Overschrijvingen 

Als een wedstrijdzwemmer (startvergunninghouder) van de ene naar de andere 
vereniging verhuist dient hij/zij te worden overgeschreven naar de nieuwe vereniging. 
Dit overschrijven is aan een aantal regels gebonden. De voornaamste reden voor 
deze regels is dat een sporter slechts voor één vereniging uit mag komen en 
bijvoorbeeld tijdens een lopende competitie niet zomaar voor een andere vereniging 
uit kan komen. 
  
Overschrijving aanvragen Het aanvragen van overschrijving geschiedt via internet. Kijk op 

www.knzb.nl onder ledeninfo / startvergunningen of rechtstreeks via 
https://cabextern.knzb.nl. De secretaris van de KNZB vereniging heeft de 
beschikking over de inlogcode om in het KNZB startvergunningensysteem 
in te loggen. Via het menu ledenbeheer kan de overschrijving door de 
nieuwe vereniging worden aangevraagd en wordt deze direct verwerkt. Het 
startnummer is direct in het systeem zichtbaar bij de nieuwe vereniging en 
wordt daarnaast via email bevestigd. Ook de oude vereniging ontvangt een 
bevestigings email over de overschrijving van de naar een nieuwe 
vereniging vertrekkende lid. 
Voor vragen over het systeem of aanvragen van inlogcodes kan via email 
(startvergunningen@knzb.nl) contact worden opgenomen met de afdeling 
Ledenservice. 

  
Controle verplichtingen 
oude vereniging 

• Van overschrijving ontvangt de "oude" vereniging via email een 
bevestiging. 

• Het bondsbestuur heeft het recht een overschrijving op te schorten, 
indien binnen vier weken na de ingangsdatum van de overschrijving 
door de "oude" vereniging gemotiveerd en voorzien van bewijsstukken 
schriftelijk bezwaar wordt gemaakt op basis van het niet voldaan 
hebben aan de contributieverplichting en/of andere contractueel 
vastgelegde verplichtingen. Indien het bondsbestuur besluit de 
overschrijving op te schorten, is de sporter tot dat moment niet 
ongerechtigd uitgekomen voor zijn nieuwe vereniging. Indien het 
bondsbestuur, ondanks het aangetekende bezwaar, de overschrijving 
weer verleent of niet opschort, is het aanhangig maken van een 
administratief geschil hiertegen mogelijk. 

  
Kosten De kosten voor een overschrijving zijn vastgelegd in de bijlage bij het 

huishoudelijk reglement (zie ook de bijlage "tarieven, administratieve 
boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen").  
De kosten worden van het depotnummer van de nieuwe vereniging 
afgeschreven. 

  
Uitkomen in competitie In artikel C10.5 staat vermeld, dat overschrijvingen te allen tijde mogelijk 

zijn. Echter, indien men in het lopende wedstrijdseizoen al voor de oude 
vereniging heeft deelgenomen aan een competitie met promotie-/ 
degradatieregeling, mag men in dit seizoen daaraan niet voor de nieuwe 
vereniging meetellen. 
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1.13 Officials en officialopleidingen 

Voor het organiseren van zwemwedstrijden zijn officials onontbeerlijk. Zij zijn opgeleid 
om, volgens de KNZB reglementen, zwemwedstrijden te leiden en begeleiden. 
Hierdoor zullen zwemwedstrijden in heel Nederland (en zelfs over de hele wereld) op 
de zelfde manier worden georganiseerd, worden de tijden op de zelfde manier 
opgenomen en de zwemslagen op gelijke wijze beoordeeld. Elke vereniging moet er 
op toe zien dat voldoende leden een officialbevoegdheid halen zodat zij kunnen 
functioneren bij wedstrijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Kring Official 
Commissie. 
  
Officialbevoegdheden en 
taken 

Er zijn diverse bevoegdheden voor officials met bijbehorende taken. Deze 
bevoegdheden zijn: 
FUNCTIE   TAKEN 
1 Scheidsrechter  heeft de algehele leiding van een  
  zwemwedstrijd 
2 Starter draagt zorg voor het starten 
K Kamprechter  controleert uitvoering zwemslagen/stelt 
  aankomstvolgorde vast 
J Jurysecretaris  verwerkt alle uitslagen in een proces- 
  verbaal 
3/4 Tijdwaarnemer/ neemt (tussen)tijden op van de  
 Keerpuntcommissaris deelnemers en controleert de   
  reglementaire uitvoering van de  
  keerpunten 

  
Officialopleidingen  Bij elke official bevoegdheid hoort een opleiding. De volgende opsomming 

geeft een overzicht van deze opleidingen en bijbehorende bevoegdheden. 

• Opleiding Tijdwaarnemer/Keerpuntcommissaris (bevoegdheid 4) 
Dit is de eerste opleiding, die gevolgd moet worden door iedereen die 
zwemofficial wil worden, afgesloten door een examen. Na minimaal 3x 
fungeren als tijdwaarnemer en een goede beoordeling wordt de aanstelling 
verlengd. 
Officials met de bevoegdheid 4 kunnen na voldoende wedstrijdervaring te 
hebben opgedaan na beoordeling worden aangesteld in de bevoegdheid 3. 
Zij moeten hiertoe in 1 jaar bij minimaal 6 wedstrijden fungeren of in 2 jaar 
bij minimaal 12 wedstrijden fungeren of in 3 jaar bij minimaal 15 
wedstrijden fungeren, waarvan tenminste de helft als tijdwaarnemer en de 
andere helft als keerpuntcommissaris. De aanstelling tot bevoegdheid 3 
kan minimaal 1 jaar na aanstelling tot de bevoegdheid 4 geschieden. 

• Opleiding Starter (bevoegdheid 2) 
Een cursus zonder examen, wel een praktijkbeoordeling. 

• Opleiding Jurysecretaris (bevoegdheid J) 
Een cursus zonder examen, wel een praktijkbeoordeling. 

• Opleiding Kamprechter (bevoegdheid K) 
Een cursus volgen, afgesloten door een examen en daarna twee 
praktijkbeoordelingen. 

• Opleiding Scheidsrechter (bevoegdheid 1) 
Kamprechters, die na een voorbereidingsperiode een praktijkbeoordeling 
krijgen. Wanneer deze voldoende is volgt aanstelling tot scheidsrechter. 

  
 Het bovenstaande is de situatie per mei 2008. 

Voor een actueel overzicht van de carrièregang verwijzen wij u naar de 
website van de KNZB www.knzb.nl / Opleidingen / Officials en 
Scheidsrechters klik vervolgens op carrièregang. 

 



KNZB Handboek Zwemmen 

 2-1 01-06-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel 2 Deelnemen aan Zwemwedstrijden.........................................2-3 
2.1 Vragen?................................................................................................................................. 2-3 
2.2 Reglementen......................................................................................................................... 2-4 
2.3 Soorten wedstrijden .............................................................................................................. 2-5 
2.4 Leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen. ........................................................................ 2-5 
2.5 Tijdenadministratie ................................................................................................................ 2-8 
2.6 Uitwisseling gegevens zwemwedstrijden via Lenex standaard formaat............................... 2-9 
2.7 Limiettijden bij wedstrijden .................................................................................................. 2-11 
2.8 Niveautijden en niveautabellen ........................................................................................... 2-11 
2.9 Het uitzoeken van een geschikte wedstrijd voor uw vereniging ......................................... 2-12 
2.10 Inschrijven voor een wedstrijd............................................................................................. 2-12 
2.11 Afmeldingen voor een wedstrijd.......................................................................................... 2-13 
2.12 Deelnemen aan wedstrijden zonder toestemming.............................................................. 2-15 
2.13 Boetes voorkomen .............................................................................................................. 2-15 
Bijlage 2.1: Checklist inschrijving wedstrijd ...........................................................................................  
Bijlage 2.2: Voorbeeld publicatie wedstrijd ............................................................................................  
Bijlage 2.3: Voorbeeld inschrijving wedstrijd..........................................................................................  



Deel 2 Deelnemen aan zwemwedstrijden 

 2-2 01-06-09 



KNZB Handboek Zwemmen 

 2-3 01-06-09 

 

2.1 Vragen?  

Het KNZB Handboek Zwemmen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Jaarlijks 
ontvangt u de wijzigingen en aanvullingen. Als u twijfelt of u van een onderdeel van 
het Handboek Zwemmen de laatste, actuele versie in uw bezit heeft raden wij u aan 
de website van de KNZB (www.knzb.nl) te raadplegen. Hier is de laatste versie 
steeds beschikbaar. 
In dit deel vindt u alles waar u rekening mee moet houden als u met een ploeg wilt 
deelnemen aan een zwemwedstrijd. 
  
Vragen? Voor alle vragen op het gebied van zwemmen en de KNZB kunt u terecht 

bij de contactpersoon van uw kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring 
Zwem Commissie"). 
 
Tijdens kantooruren kunt u tevens terecht bij het Bondsbureau KNZB. 
 
Postadres: 
Koninklijke Nederlandse Zwembond 
Postbus 7217 
3430 JE Nieuwegein  
 
Tel:   030 75 13 200 
Fax:   030 75 13 201 
E-mail:  zwemmen@knzb.nl 
Website: www.knzb.nl 
 
Bezoekadres: 
Wattbaan 31-49 
3439 ML Nieuwegein 
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2.2 Reglementen 

Aan het deelnemen aan zwemwedstrijden zijn regels verbonden. Deze staan in het 
KNZB reglement Zwemmen. Deze reglementen zijn de belangrijke pijlers onder de 
georganiseerde wedstrijdzwemsport. Het zou immers maar vreemd zijn als elke 
zwemvereniging eigen regels zou opstellen, dan zouden wellicht de rugslagvlaggen 
niet overal op 5 meter van het keerpunt hangen en zou het aantikken met één hand 
wellicht de ene keer wel en de andere keer niet tot diskwalificatie leiden! 
Doordat alle zwemwedstrijden in Nederland verzwommen worden onder het KNZB 
reglement en alle wedstrijden geleid worden door KNZB officials hoeft u zich nooit 
zorgen te maken over afwijkende regelgeving. Ook internationaal gelden veelal de 
zelfde bepalingen omdat alle reglementen zijn afgeleid van de internationale 
reglementen van de wereldzwembond (FINA). 
  
Inhoud Belangrijk bij het deelnemen aan wedstrijden zijn  

Deel C. Algemeen Sportreglement en  
Deel D. Zwemmen. 
Voor masters wedstrijden is  
Deel H. Masters van belang en wij willen eveneens wijzen op  
Deel O. Sponsoring Reglement 
Deel P. Doping Reglement 
Deel Q. Beroepscode. 

  
Gebruik Elk verenigingszwemsecretariaat doet er goed aan een KNZB reglement te 

gebruiken (en dus in huis hebben). Op het niet nakomen van een aantal 
bepalingen staan namelijk boetes. Ook teleurstellingen bij het inschrijven 
op wedstrijden of het organiseren van wedstrijden kunnen zo worden 
voorkomen. 

  
Definities 
 

In het reglement worden enkele praktische definities gegeven: 

• Zwemwedstrijd  
Onder zwemwedstrijd wordt verstaan elke in een zwembad gehouden 
krachtmeting waarbij bepaalde zwemslagen over bepaalde afstanden 
worden afgelegd (artikel D2.4 Zwemreglement). Elke deelnemer aan 
wedstrijden is geregistreerd bij de KNZB (artikel C2.2, Algemeen 
Sportreglement). 

• Deelnemer 
Onder deelnemer wordt verstaan ieder die meedoet aan een 
zwemwedstrijd of prestatietocht, al of niet in het bezit van een 
startvergunning (artikel D2.1 Zwemreglement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNZB Handboek Zwemmen 

 2-5 01-06-09 

 

2.3 Soorten wedstrijden 

Jaarlijks worden er duizenden zwemwedstrijden georganiseerd door verenigingen 
aangesloten bij de KNZB. Zo zijn er, om maar even een paar voorbeelden te geven, 
competitie-, limiet-, meerkamp-, medaille- en cupwedstrijden. We kunnen in alle 
wedstrijden vier soorten onderscheiden. Onderstaand leggen we uit hoe het zit. 
  
Onderlinge wedstrijd(en) • Onderlinge wedstrijden zijn wedstrijden waaraan alléén leden van de 

organiserende vereniging deelnemen. 
  
Nationale wedstrijd(en) • Nationale wedstrijden zijn wedstrijden waaraan deelgenomen wordt 

door meer dan één lid van de KNZB. 
  
Internationale 
wedstrijd(en) 

• Internationale wedstrijden zijn wedstrijden waaraan deelgenomen 
wordt door leden van andere bij de FINA aangesloten bonden. 

  
Niet KNZB-wedstrijden Niet KNZB-wedstrijden zijn wedstrijden die niet zijn georganiseerd door 

een lid van de KNZB of namens het bondsbestuur. 
KNZB leden mogen hier niet aan mee doen.  

 
 

2.4 Leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen. 

Om jonge zwemmers en zwemsters te beschermen tegen overbelasting en om de 
indelingen tijdens wedstrijden voor iedereen duidelijk te maken is een aantal 
reglementen geformuleerd aangaande leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen. 
  
Leeftijdsbepalingen en 
leeftijdsbeperkingen 

Bij het deelnemen aan zwemwedstrijden moet een aantal regels met 
betrekking tot indeling van de diverse leeftijden en de te verzwemmen 
nummers in acht worden genomen. Deze regels worden 
leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen genoemd. 

  
Leeftijdsbeperkingen: 
welke nummers mogen in 
verband met de leeftijd 
wel of niet verzwommen 
worden 

In het KNZB reglement staan de volgende bepalingen ten aanzien van 
leeftijdsbeperkingen vermeld: 
Artikel D3B Leeftijdsbeperkingen 
 Minioren 1 
 a. De maximale afstand per nummer is 50 meter. 
 b. Maximaal drie nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 

tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
moet zijn. 

c. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, 
 behoudens met de leeftijdsgroepen minioren 2 en minioren 3, 
 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen 
 leeftijdsgroep. 

 
 Minioren 2 

a. De maximale afstand per dag is 500 meter. 
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 
 maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
 meter. 
c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 

  tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
  moet zijn. 

d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, 
  behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 3 en minioren 4;  
  met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen  
  leeftijdsgroep. 
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 Minioren 3 
 a. De maximale afstand per dag is 500 meter. 

b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 
 maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
 meter. 
c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij  

  tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
  moet zijn. 

d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen,  
  behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 4 en minioren 5;  
  met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen  
  leeftijdsgroep. 
 
 Minioren 4 
 a. De maximale afstand per dag is 1000 meter. 
 b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 

maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
meter. 

 c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 
tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
moet zijn. 

 d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens 
in de leeftijdsgroepen jongens minioren 5 en 6 en meisjes 
minioren 5 en junioren 1; met inachtneming van de 
leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep. 

 
 Minioren 5 
 a. De maximale afstand per dag is 1000 meter. 
 b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 

maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
meter. 

 c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 
tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
moet zijn. 

 d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens 
in de leeftijdsgroepen jongens minioren 6 en junioren 1 en 
meisjes junioren 1 en 2; met inachtneming van de 
leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep. 
 

Serie en finale van eenzelfde nummer worden in het kader van deze 
artikelen aangemerkt als één nummer mits tussen serie en finale 
een tijdsduur is van tenminste 3 uur. 
 
Het is toegestaan een estafette met meerdere leeftijdsgroepen vanaf 
minioren 2 te houden mits in deze estafettes de zwemmers in de 
leeftijdsgroepen minioren 2, minioren 3, minioren 4 en minioren 5 
per team in gelijke aantallen zijn opgenomen en tegen elkaar 
uitkomen en met inachtneming van het gestelde in dit artikel. 
 
Voor zover de in dit artikel bedoelde zwemmers uitkomen in oudere 
leeftijdsgroepen dienen de beperkingen overeenkomstig de 
leeftijdsgroep van de zwemmer in acht te worden genomen. 
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Overzicht leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen 2008-2012 

Een leeftijdsgroep geldt van 1 september t/m 31 augustus 

Leeftijdsgroep 
meisjes 

Leeftijdsgroep 
jongens 

Vanaf  
1 september 
2008 t/m  
31 augustus 
2009 geldt 
geboren in: 

Vanaf  
1 september 
2009 t/m  
31 augustus 
2010 geldt 
geboren in: 

Vanaf  
1 september 
2010 t/m  
31 augustus 
2011 geldt 
geboren in: 

Vanaf  
1 september 
2011 t/m  
31 augustus 
2012 geldt 
geboren in: 

Leeftijdsbeperkingen KNZB reglement 

Minioren 1 Minioren 1 
2003 vanaf 6

e
 

verjaardag 
2004 vanaf 6

e
 

verjaardag 
2005 vanaf 6

e
 

verjaardag 
2006 vanaf 6

e
 

verjaardag 

Minioren 1 Minioren 1 2002 2003 2004 2005 

• Startgerechtigd vanaf 6
e
 

verjaardag 

• Max. 50 meter per nummer 

• Max. 3 nummers per dag, inclusief 
estafettes 

• Alleen samen starten met minioren 
2 en minioren 3 

Minioren 2 Minioren 2 2001 2002 2003 2004 

• Max. 500 meter per dag 

• Vlinderslag max. 100 meter 

• Wisselslag max. 200 meter 

• Max. 4 nummers per dag, inclusief 
estafettes 

• Alleen samen starten met minioren 
3 en minioren 4 

Minioren 3 Minioren 3 2000 2001 2002 2003 

• Max. 500 meter per dag 

• Vlinderslag max. 100 meter 

• Wisselslag max. 200 meter 

• Max. 4 nummers per dag, inclusief 
estafettes 

• Alleen samen starten met minioren 
4 en minioren 5 

Minioren 4 Minioren 4 1999 2000 2001 2002 

• Max. 1000 meter per dag 

• Vlinderslag max. 100 meter 

• Wisselslag max. 200 meter 

• Max. 4 nummers per dag, inclusief 
estafettes 

• Alleen samen starten met jongens  
minioren 5 en 6 en meisjes 
minioren 5 en junioren 1 

Minioren 5 Minioren 5 1998 1999 2000 2001 

• Max. 1000 meter per dag 

• Vlinderslag max. 100 meter 

• Wisselslag max. 200 meter 

• Max. 4 nummers per dag, inclusief 
estafettes 

• Alleen samen starten met jongens  
minioren 6 en junioren 1 en 
meisjes junioren 1 en 2 

Junioren 1 Minioren 6 1997 1998 1999 2000 

• Gemengd uitkomen van meisjes 
junioren en jongens minioren op 
persoonlijke nummers is niet 
toegestaan 

Junioren 2 Junioren 1 1996 1997 1998 1999  

Junioren 3 Junioren 2 1995 1996 1997 1998  

Jeugd 1 Junioren 3 1994 1995 1996 1997  

Jeugd 2 Junioren 4 1993 1994 1995 1996  

Senioren/D1 Jeugd 1 1992 1993 1994 1995  

Senioren/D2 Jeugd 2 1991 1992 1993 1994  

Senioren/D 
open 

Senioren/H1 1990 1991 1992 1993  

Senioren/D 
open 

Senioren/H2 1989 1990 1991 1992  

Senioren/D 
open 

Senioren/H 
open 

1988 1989 1990 1991  
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2.5 Tijdenadministratie 

Elke vereniging moet de door de eigen zwemmers gezwommen tijden bijhouden, dit 
om voor wedstrijden in te kunnen schrijven (via de inschrijftijden wordt de serie- en 
baanindeling bepaald). Voor wedstrijden met inschrijflimieten moet gekeken kunnen 
worden of de deelnemer aan de bedoelde limiet heeft voldaan. In een enkel geval 
moet naast de gezwommen tijd ook de plaats en datum van de wedstrijd waar deze 
tijd is gezwommen worden vermeld. Kortom, reden genoeg om in het onderwerp 
tijdenadministratie te duiken. 
  
Handmatige 
tijdenadministratie: 
Kaartenbak 

Voor een kleine groep wedstrijdzwemmers kunnen de tijden nog 
gemakkelijk met de hand worden bijgehouden. Echter meer dan 350 KNZB 
verenigingen beschikken inmiddels over een Splash- of andere op LENEX 
gebaseerde zwemsoftware licentie, waardoor de KNZB adviseert geen 
handmatige tijdenadministratie meer bij te houden. Met name de 
uitwisseling van gegevens tussen de vereniging en de KNZB of 
verenigingen onderling wordt via geautomatiseerde weg efficiënter gedaan 
en zorgt voor een enorme lastenverlichting voor de vrijwilligers binnen de 
verenigingen. 

  
Geautomatiseerde 
tijdenadministratie 

Er zijn diverse computer programma's verkrijgbaar om tijden van 
zwemmers te registreren.  
De KNZB heeft een keuze gemaakt uit de diverse computer programma’s 
om tot standaardisatie te komen. Sedert 1 juli 2006 heeft de KNZB voor de 
data-uitwisseling voor het LENEX-formaat gekozen. Het voordeel van deze 
programma’s is dat ook de inschrijving voor wedstrijden en bijvoorbeeld de 
puntentelling voor de competitie geautomatiseerd kan worden. 

  
Standaard 
programmatuur 

De KNZB heeft voor één softwarepakket gekozen als het gaat om de 
administratie rond zwemwedstrijden. De keuze van de KNZB is uitgegaan 
naar het internationaal beproefde Splash programma. Voor verschillende 
werkzaamheden zijn de volgende onderdelen beschikbaar: 
 
Splash TeamManager Dit programma verzorgt de tijdenadministratie en 
 hiermee kunt u inschrijvingen verzorgen. 
Splash MeetManager Hiermee kunt u een wedstrijdprogramma  
 samenstellen en op de wedstrijd de uitslagen 
 digitaal verwerken. 
Verdere informatie over de Splash software kunt u vinden op de KNZB 
website (www.knzb.nl) onder zwemmen / software & video / in het menu 
Splash of via splash@knzb.nl. 
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2.6 Uitwisseling gegevens zwemwedstrijden via Lenex standaard formaat 

 
Inleiding Automatisering is voor de KNZB een steeds belangrijker middel geworden 

om kosten te besparen en om werkzaamheden van vrijwilligers in 
verenigingen, kringen etc. beter te ondersteunen. Het op een 
gestructureerde en gestandaardiseerde manier uitwisselen van gegevens 
tussen verschillende geautomatiseerde systemen speelt daarbij een 
belangrijke rol. Daarnaast wordt de KNZB op internationaal niveau 
verplicht om informatie in digitaal format op voorgeschreven wijze aan te 
leveren. 
In de afgelopen jaren is op internationaal niveau voor het uitwisselen van 
zwemwedstrijdgegevens een standaard ontstaan: LENEX. 
Op internationaal niveau wordt deze standaard gebruikt voor uitwisseling, 
o.m. inschrijving voor internationale toernooien. 
De KNZB is verplicht conform deze standaard inschrijvingen te doen. 
Resultaten en uitslagen worden uitwisselbaar, ook tussen verschillende 
landen. 
Er is wel vrijheid in de keuze van het softwarepakket voor de wedstrijd- en 
teamadministratie. 
Diverse softwarepakketten kunnen onderling gegevens uitwisselen omdat 
dezelfde standaard gehanteerd wordt. 
De standaard is beschikbaar en hoeft niet door de KNZB bedacht te 
worden. Dit bespaart denk- en ontwikkeltijd. 
De Lenex standaard is geheel gebaseerd op XML. 
Dit is een internationale IT standaard voor het uitwisselen van gegevens. 
Natuurlijk kan het zijn dat er voor de Nederlandse situatie kleine 
aanpassingen nodig zijn. Met een XML formaat is dit mogelijk, bovendien 
is binnen Lenex rekening gehouden met landspecifieke kenmerken. De 
specificaties van Lenex 2.0 zijn openbaar en voor iedere belangstellende 
beschikbaar. 
Een kleine werkgroep van enthousiaste KNZB vrijwilligers heeft zich in de 
afgelopen jaren bezig gehouden met deze standaardisering en het advies 
aan de KNZB uitgebracht om zich te confirmeren aan deze internationale 
standaard voor gegevensuitwisseling. 

  
Besluit Vanaf 1 januari 2007 schrijft de KNZB het Lenex formaat voor en worden 

geen andere formaten meer geaccepteerd voor uitwisseling van gegevens 
met het bondsbureau. 

  
Planning invoering Lenex 
standaard 
 

Uitwisseling van gegevens van zwemwedstrijden gebeurt momenteel 
voornamelijk via Splash specifieke indeling of op papier. Vanaf 1 januari 
2007 wordt door de KNZB alleen het Lenex formaat als 
uitwisselingsformaat geaccepteerd. Alle uitwisseling (aanvragen, 
uitnodigingen, inschrijvingen, resultaten, records, kwalificaties) wordt 
zoveel als haalbaar alleen maar in digitale vorm verwerkt.  
De KNZB heeft een plan uitgewerkt om centraal alle gegevens voor 
wedstrijdaanvragen, -inschrijvingen en –uitslagen digitaal te kunnen 
verwerken. Ook hierbij wordt het Lenex formaat als standaard gebruikt. 
De KNZB is eindverantwoordelijk voor referentiegegevens, zoals gegevens 
van startvergunningen, officials, kwalificaties, etc. Deze gegevens worden 
sinds november 2006 digitaal in Lenex formaat op de KNZB website 
beschikbaar gesteld voor iedereen die hiervan gebruik moet of wil maken. 
Deze referentiegegevens worden door de KNZB dagelijks geactualiseerd.  

  
Meer informatie Voor alle informatie over Lenex, zie: 

http://www.swimrankings.net/index.php?page=lenex.  
Voor informatie over de invoering van LENEX bij de KNZB, neem contact 
op met de afdeling Ledenservice/Automatisering,bereikbaar via 
ledenservice@knzb.nl. 
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Splash Per 1 januari 2007 stapte de KNZB zoals aangekondigd officieel over naar het 

Lenex formaat voor de verwerking van haar wedstrijden. Voor de KNZB 
betekent dit dat de Nationale Kampioenschappen en andere nationale 
evenementen verwerkt zullen worden in Splash. Verenigingen die aan deze 
evenementen mee willen doen zijn verplicht om de inschrijvingen vanaf 1 
januari aan te leveren in het Lenex formaat. De door de KNZB ondersteunde 
software voor het organiseren van wedstrijden en het beheren van de 
tijdenadministratie Splash voorziet hierin, maar bijvoorbeeld ook het 
onafhankelijke Hupsoft programma. 
 
Het merendeel van de verenigingen in Nederland beschikt over één van deze 
twee programma’s. Als u problemen ondervindt bij het maken van deze 
inschrijvingen of anderszins bij het gebruik van Splash, dan kunt u in eerste 
instantie de speciaal hiervoor ingerichte website raadplegen, 
www.knzb.nl/zwemmen/software & video/Splash/Splash forum. 
 
Op deze website vindt u gebruikershandleidingen voor zowel de 
TeamManager als MeetManager software en een aantal veelgestelde vragen. 
U kunt een eventuele vraag daar ook achterlaten. Bovendien zijn er verspreid 
over het hele land contactpersonen die graag bereid zijn u met raad en daad 
bij te staan. 
 
Voor ondersteuning in de regio;  

Kring Groningen en Friesland splash@kringgroningen.nl  Herman Roelfs / Henk Brat 

Kring Drenthe splash.kringdrenthe@orange.nl Louis v.d. Wijk 

Kring Overijssel hans@ehrhardt.nu Hans Ehrhardt 

Kring Gelderland v.susteren@introweb.nl Maddy van Susteren 

Kring Utrecht ton.van.soest@euronet.nl Ton van Soest 

Kring Amsterdam-’t Gooi ton.van.soest@euronet.nl Ton van Soest 

Kring Noord-Holland ton.van.soest@euronet.nl Ton van Soest 

Kring Gouwe Rijnstreek josbosman@gmail.com Jos Bosman 

Kring Haaglanden corryvandenbersselaar@casema.nl Corry van den Bersselaar 

Kring Rotterdam josbosman@gmail.com Jos Bosman 

Kring Zeeland apdekker@zeelandnet.nl Arjan Dekker 

Kring Noord-Brabant splash@knzbkringbrabant.nl Dirk de Kooter 

Kring Limburg janvdven@mzenpc.nl Jan v.d. Ven 

 
Wat is er veranderd per 1 januari 2007? 
- U bent verplicht om uw inschrijvingen voor nationale kampioenschappen en 
 andere nationale evenementen in het .lxf-formaat aan te leveren dat door 
 bijvoorbeeld Splash en Hupsoft wordt geleverd. 
 
- Wedstrijdorganisaties wordt verzocht om naast de inzending van de 
 processen-verbaal op papier ook per email de uitslag van wedstrijden te 
 versturen naar zwemuitslagen@knzb.nl. Deze uitslagen worden gebruikt 
 voor het testen van de nieuwe database “Aton II”.  
 Natuurlijk gaan deze uitslagen bij de definitieve ingebruikname van Aton II 
 als eerste deel uit maken van de nationale tijdendatabase. 
 Het mailen van het lxf-uitslagenbestand heeft als voordeel dat de resultaten 
 standaard opgenomen zullen worden in de (inter-)nationale ranglijsten. 
 
- Voor de naamstelling van de aan te leveren bestanden is door de 
 KNZB een vaste standaard vastgesteld. Hierbij wordt onderscheid 
 gemaakt in inschrijfbestanden en uitslagbestanden. Deze zijn als volgt: 
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 Uitslagbestanden: jjjjj-mm-dd=Plaats-Naamwedstrijd.lxf 
 

 Bijvoorbeeld 2007-01-15=Nieuwegein-nationalekampioenschappen.lxf 
 

 Inschrijfbestanden: jjjj-mm-dd=Verenigingsnaam-Naamwedstrijd.lxf 
 

 Bijvoorbeeld 2007-01-15=zvknzb-nationalekampioenschappen.lxf 
 
- U bent vooralsnog niet verplicht om uw uitslagen aan te leveren in .lxf-
 formaat, en daarmee staat het u vrij om wedstrijden te organiseren met 
 welk administratiepakket u zelf verkiest. Wij adviseren u om hiervoor 
 Splash te gebruiken. Door de grote verspreidingsgraad binnen Nederland 
 (meer dan 350 verenigingen gebruiken Splash) ligt het voor de hand dat dit 
 de standaard binnen Nederland wordt en dat de verenigingen elkaar een 
 dienst bewijzen door allemaal van dit pakket gebruik te maken. 
 
In 2009 komen nationale ranglijsten beschikbaar die alle door Nederlandse 
zwemmers gezwommen tijden gaan bevatten, van kring tot internationaal 
niveau. 
Bij oplevering van deze ranglijsten worden alle verenigingen uitgebreid 
geïnformeerd over de werking hiervan en de wijze waarop u wedstrijden kunt 
aanmelden en uitslagen toevoegen. 
 
Voor de verenigingen is het de bedoeling dat door verregaande KNZB 
automatisering op termijn een einde komt aan het ritueel van het verzenden 
van papier uitslagen aan diverse controlerende en registrerende organen, het 
maken van inschrijvingen voor NK’s en het vervolgens ontvangen van boetes 
vanwege verkeerd geregistreerde tijden enz. Voor het bondsbureau en vele 
kring- en districtsfunctionarissen zal het enorme tijdsbesparingen opleveren 
omdat het niet meer nodig is allerlei uitslagen te controleren en handmatig te 
verwerken.  
 
Naast het fysiek controleren van de software ook nagedacht over mogelijk 
noodzakelijke aanpassingen in reglementen en het borgen van beveiliging 
door bijvoorbeeld digitale ondertekening door scheidsrechters mogelijk te 
maken. 

 

2.7 Limiettijden bij wedstrijden 

Er zijn diverse wedstrijden waarvoor de deelnemers aan een van tevoren 
vastgestelde tijd moeten voldoen, zogenaamde limieten. Deze tijden kunnen door de 
organisator van de wedstrijd worden opgesteld. Vaak wordt deze methode gebruikt 
om te garanderen dat de deelnemers aan de wedstrijd een bepaald niveau hebben of 
om de duur van de wedstrijd te beperken. 
  
Kampioenschappen Bij Kring en Nationale Kampioenschappen worden vrijwel altijd limiettijden 

gesteld voor deelname. In deel 3 ‘deelnemen aan….’ leest u hier meer 
over. 

  
Inschrijftijden met 
vermelding van datum en 
plaats 

Een organiserende vereniging kan vragen in te schrijven met vermelding 
van de datum en plaats. U dient dan op de startkaart te vermelden 
wanneer en waar de inschrijftijd gezwommen werd. 

 

2.8 Niveautijden en niveautabellen 

Een organiserende vereniging kan met behulp van niveautabellen het inschrijfniveau 
van een wedstrijd van tevoren bepalen. We noemen dit niveauwedstrijden. Door de 
opzet van deze wedstrijden wordt het mogelijk om alle zwemmers en zwemsters op 
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eigen niveau aan wedstrijden deel te laten nemen. Een organiserende vereniging kan 
op een aantal manieren invulling geven aan niveauwedstrijden. In alle gevallen dient 
de vereniging die een wedstrijd organiseert bij de aanvraag van de wedstrijd en in de 
uitnodigingen naar andere verenigingen duidelijk aan te geven dat het een 
niveauwedstrijd betreft. 
  
Niveautabellen De niveautabel sluit direct aan bij het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen 

(MOZ) en wordt gebruikt voor het vaststellen van limieten voor Nationale 
Kampioenschappen en Nationale Selecties. De nieuwe tabel is een 
uitstekend hulpmiddel voor trainers en wordt reeds sedert het 
zwemseizoen 2007/2008 ook voor de wedstrijdniveau aanduiding gebruikt. 
De H-tabelaanduiding in de nieuwe tabel komt ongeveer overeen met het 
E-niveau in de oude niveautabel. 
De niveautabellen treft u aan in de bijlagen van dit handboek. 

  
Handleiding 
niveauwedstrijden 

Verenigingen die aan een niveauwedstrijd willen deelnemen of een 
niveauwedstrijd willen organiseren kunnen gebruik maken van de 
handleiding niveauwedstrijden. Deze handleiding vindt u in deel 5. 

 

2.9 Het uitzoeken van een geschikte wedstrijd voor uw vereniging 

Een goede wedstrijd zoeken die past bij uw team is belangrijk. Hoe pakt u dat aan! 
  
Wedstrijd zoeken • Kijk in het Kring info blaadje en op internet. Hier staan de wedstrijden in 

uw regio en de data van de Speedowedstrijden, competitie wedstrijden en 
kring wedstrijden. 

• In 2009 wordt een kalender geïntroduceerd waarop alle wedstrijden 
aangemeld kunnen worden. In het seizoen 2009/2010 zal dit een 
verplichting gaan worden. 

• Vraag verenigingen in uw omgeving wanneer zij wedstrijden organiseren. 

• Kijk in het verenigingsarchief naar wedstrijden waar u in voorgaande jaren 
bent geweest en ga bij de organiserende vereniging na of deze nog 
georganiseerd worden. 

• Digitale Nieuwsbrief Zwemmen voor internationale wedstrijden. 

• Via de KNZB website (www.knzb.nl). 
  
Wedstrijd kiezen Als u meerdere wedstrijden heeft gevonden vraagt u het programma en de 

bepalingen op bij de organiserende vereniging. Als u dit heeft ontvangen 
overlegt u met de trainer(s) en de zwemcommissie welke wedstrijden het 
meest geschikt zijn. Dit kan op basis van 

• De leeftijden in het programma 

• Het niveau van de wedstrijd 

• De reisafstand naar het zwembad 
 

2.10 Inschrijven voor een wedstrijd 

Als uw vereniging deelneemt aan een wedstrijd moet de inschrijving ruim van tevoren 
bij de organiserende vereniging zijn. U maakt eerst een startlijst waarop staat welke 
zwemmers aan welke nummers deelnemen. Daarna kan de inschrijving worden 
gedaan. 
  
Startlijst U dient eerst van de trainer een lijst te ontvangen welke zwemmers op 

welke nummers aan de start gaan komen.  
Bij een aantal verenigingen wordt deze startlijst samengesteld door de 
zwemcommissie en daarna beoordeeld door de trainer. 
Als u zelf de startlijst samenstelt moet u goed de uitschrijving van de 
wedstrijd doorlezen om na te gaan voor welke zwemmers de wedstrijd is 
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bedoeld, of er deelnamelimieten zijn en welke programmanummers voor 
de diverse leeftijden zijn uitgeschreven. Let u ook goed op de 
sluitingsdatum van de inschrijving. 

  
Aantal starts Let u bij het samenstellen van de startlijst op het aantal starts van elke 

zwemmer. Het is meestal niet aantrekkelijk om voor één start naar een 
wedstrijd te gaan.  
U dient zich uiteraard te houden aan de leeftijdsbepalingen en 
leeftijdsbeperkingen zoals die eerder in dit deel staan vermeld. 
Ook kunnen door de organiserende vereniging het aantal starts per 
zwemmer of het aantal zwemmers dat per vereniging per 
programmanummer mag starten beperkt zijn. 

  
Inschrijflijst  Als de startlijst definitief is maakt u de inschrijflijst. Hierin staan op volgorde 

van de programmanummers alle deelnemers van uw vereniging met hun 
(dag-)startnummer en de snelst gezwommen tijd tot nu toe vermeld. Die 
tijden haalt u uit uw tijdenadministratie. De inschrijflijst wordt op 
verenigingspapier afgedrukt, tenzij de organisatie speciale inschrijflijsten 
heeft toegestuurd. 

  
Inschrijvingen en 
reglementen 

Betreffende het inschrijven voor een wedstrijd staat een aantal artikelen in 
het KNZB reglement vermeld: 
Artikel C14 Inschrijvingen 
14.1 Deelnemers/ploegen worden slechts ingeschreven door of namens de 

secretaris van hun vereniging, onder opgave van de nummers van de 
startvergunningen, naam en juiste voorletters. Bij de inschrijving dient 
te worden vermeld wie de leider en/of coach van de ingeschreven 
deelnemer(s)/ploeg(en) is. Bij inschrijving van ongerechtigden wordt 
voor ieder die niet gerechtigd is ingeschreven, een boete opgelegd. 

 
14.2 Een vereniging, waarvan door of namens de secretaris andere 

inschrijvingen worden aangenomen dan die welke zijn gedaan door of 
namens een verenigingssecretaris, wordt beboet voor iedere niet op 
de juiste wijze ingeschrevene. 

 
14.3 Ingeschreven kunnen slechts worden zij, die op de betreffende 

wedstrijddag lid zijn van de vereniging waarvoor zij wensen uit te 
komen. Dit moet uit het officiële aanmeldingsformulier kunnen blijken. 

 
14.4 Het is niet geoorloofd een deelnemer voor een persoonlijke wedstrijd 

op dezelfde dag op twee verschillende plaatsen in te schrijven, tenzij 
tussen het eind van het ene en de aanvang van het andere 
wedstrijdnummer een zodanige tijdsruimte ligt, dat de deelnemer in 
staat is zich van het ene wedstrijdterrein naar het andere te begeven. 

 Overtreding van dit voorschrift wordt beboet. 
 
14.5 Voor iedere inschrijving van een persoon of ploeg welke niet gestand 

gedaan wordt, wordt de inschrijvende vereniging een boete opgelegd 
(zie ook artikel M6 van het reglement disciplinaire rechtspraak). 

 

2.11 Afmeldingen voor een wedstrijd 

Als een ingeschreven deelnemer niet deel kan nemen of als een deelnemer op de 
dag van de wedstrijd ziek is moet u de juiste werkwijze volgen voor afmeldingen. 
Gebeurt dit niet kan de vereniging beboet worden. 
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BIJLAGE D1 Administratieve bepalingen. 
 
A. Voorwaarden voor inschrijving. 
1. Algemeen. 
 a. De inschrijving voor wedstrijden behoudens het bepaalde in artikel D8 lid 2 sluit uiterlijk 3 x 
  24 uur voor de dag van de wedstrijd, tenzij de organiserende instantie bij de uitschrijving  
  een ander moment heeft bepaald. Daarna mogen geen inschrijvingen en/of wijzigingen meer 
  worden geaccepteerd, behoudens in wedstrijden, waaraan een puntentelling is verbonden, 
  waarbij vervangingen mogelijk zijn. Deze vervangingen dienen uiterlijk 15 minuten voor de 
  aanvang van de wedstrijd schriftelijk aan het jurysecretariaat te zijn doorgegeven. 
 b. Indien echter ten genoege van de scheidsrechter wordt aangetoond, dat een vergissing of 
  overmacht in het spel is, kan deze toestaan dat een verandering wordt aangebracht, welke 
  verandering vóór de eerste serie van het betreffende nummer via het jurysecretariaat dient 
  te worden aangebracht. Een dergelijke verandering in de inschrijving moet onder opgave van 
  redenen in het proces-verbaal worden vermeld. 
  Ziekmelding wordt in deze gevallen niet als overmacht gezien. 
 
2.  Bij inschrijving van estafettes moeten de namen en voorletters, de nummers van de  
  startvergunningen, alsmede de volgorde van starten van de deelnemers worden vermeld; 
  veranderingen in de ploeg en/of startvolgorde moeten vóór het wedstrijdnummer schriftelijk 
  aan de jurysecretaris worden opgegeven. 
 
3.  Met inachtneming van het gestelde in de bijlage D3 kan een startgerechtigde deelnemer  
  met een beperking uitkomen in alle onder auspiciën van de KNZB in Nederland te houden 
  zwemwedstrijden, waarbij de scheidsrechter ten aanzien van de toepassing van de  
  voorgeschreven regels als genoemd onder D16 en D18 niet tot diskwalificatie zal overgaan, 
  indien door de beperking niet aan één of meer van de regels kan worden voldaan. 
 
4.  Onder handhaving van alle desbetreffende bepalingen zal onder "deelneming buiten  
  mededinging" alleen worden verstaan het deelnemen aan wedstrijden zonder voor een  
  puntentelling, voor een rangorde of voor een prijs in aanmerking te komen. 
 
Toelichting: 
Bij zwemwedstrijden kunnen reglementair wijzigingen vooraf tot een kwartier voor aanvang van de 
wedstrijd bij het jurysecretariaat worden ingeleverd. 
Dit kunnen zijn: 
- afmeldingen van zwemmers die in het geheel niet zwemmen of die voor 1 of meer nummers worden 
 afgemeld. 
 Deze krijgen bij de betreffende programmanummers 'NG' bij de uitslag; 
- wijzigingen in wedstrijden met een puntentelling. Hierin mogen vervangingen worden toegepast. 
 Een zwemmer die niet zwemt en niet wordt vervangen, krijgt ook een 'NG' bij de uitslag. 
Zwemmers die zonder afmelding niet aan de start verschijnen, krijgen 'NG ZA' als vermelding bij de 
uitslag. Een zwemmer de tijdens de wedstrijd geblesseerd raakt, dient zich, samen met de ploegleider, 
bij de scheidsrechter te melden; deze kan bepalen dat de deelnemer met de code ‘AFGEM’ dan wel 
‘NG' in de uitslag wordt opgenomen. Dit afmelden geldt voor de gehele rest van de wedstrijd. 
 
Voor het niet deelnemen van deze zwemmers wordt een boete opgelegd. 
 
Tot 24 uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd bestaat de mogelijkheid dat een 
vereniging deelnemers afmeldt bij de organiserende vereniging. De organiserende vereniging bepaalt 
op welke wijze deze melding gedaan kan worden. 
De betreffende zwemmers worden door het jurysecretariaat met de aanduiding 'AFGEM.' opgenomen 
in het proces-verbaal. Voor deze zwemmers wordt geen boete opgelegd. 
De organiserende instantie kan bij de uitschrijving van de wedstrijd bepalen dat een afmelding 
(code ‘AFGEM’) tot meer of minder dan 24 uur voor de wedstrijd kan worden ingeleverd. 
 
 



KNZB Handboek Zwemmen 

 2-15 01-06-09 

2.12 Deelnemen aan wedstrijden zonder toestemming 

Het is niet toegestaan deel te nemen aan wedstrijden die niet goedgekeurd zijn door 
de betreffende portefeuillehouder in het bestuur of deel te nemen aan een wedstrijd 
waarvoor men niet door de vereniging ingeschreven is. In het sportreglement van de 
KNZB is hierover een aantal bepalingen opgenomen. 
  
Reglementen deelname 
aan wedstrijden zonder 
toestemming. 

Voor wat betreft het deelnemen aan wedstrijden zonder toestemming zijn 
de volgende artikelen in het KNZB reglement opgenomen: 
Artikel C8 Deelnemen aan wedstrijden zonder toestemming 
8.1 De deelneming aan wedstrijden welke niet zijn goedgekeurd door het 

bondsbestuur, is verboden op straffe van een boete. 
 De deelneming aan wedstrijden zonder ingeschreven te zijn door of 

namens de vereniging, waarvoor de deelnemer startgerechtigd is, zal 
als wangedrag worden beschouwd.  

 
Artikel C22 Boetes en straffen 
22.2 Indien geen toestemming wordt verleend voor het  houden van of 
 deelnemen aan een wedstrijd, dan worden de behaalde resultaten 
 niet erkend. 

 

2.13 Boetes voorkomen 

In een aantal gevallen kan bij overtreding van de bepalingen in het KNZB reglement 
een boete of straf opgelegd worden. Hoe vervelend ook, het is vaak de enige manier 
om ervoor zorg te dragen dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. U 
krijgt altijd bericht van een opgelegde boete of straf zodat u na kunt gaan of de 
maatregel terecht is en conform het reglement. 
  
Boetes Wanneer een vereniging een boete wordt opgelegd, doet de betreffende 

portefeuillehouder in het bestuur hiervan mededeling aan de betreffende 
vereniging; het bedrag van de boete zal in mindering worden gebracht op 
het bij de bond gestelde depot. 
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Bijlage 2.1: Checklist inschrijving wedstrijd  

 

� wedstrijd uitkiezen (in overleg met de trainer) 

� alle voorgaande wedstrijden in tijdenadministratiesysteem bijwerken 

� startlijst opstellen 

� controleren op leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen KNZB reglement 

� controleren op inschrijfbepalingen als vermeld op de uitschrijving van de wedstrijd 

� startlijst laten controleren door trainer 

� deelnemers, ploegbegeleiding en indien gevraagd juryleden uitnodigen 

� afmeldingen verwerken en eventueel vervanging opnemen in de inschrijving 

� inschrijving opstellen 

� inschrijving naar richtlijnen organiserende vereniging 

� juryleden vermelden (indien gevraagd) 

� inschrijving versturen (kopie zelf houden) 

� vervoer naar/van de wedstrijd regelen 

� overnachting/huisvesting regelen 

� wijzigingen en afmeldingen melden aan organiserende vereniging en schriftelijk bevestigen 

 volgens de voor de wedstrijd geldende bepalingen en termijnen 

� kopie inschrijving + afmeldingen meegeven aan ploegbegeleiding 

� informatie over inning startgelden/reiskosten en afdracht startgelden aan organiserende 

 vereniging opstellen en meegeven aan ploegbegeleiding 
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Bijlage 2.2: Voorbeeld publicatie wedstrijd 

 
Aan:  Het wedstrijdsecretariaat van uw vereniging 
 
Onderwerp: Zwemwedstrijd te Plonzen op 16 mei 2009 
 
Hierbij nodigen wij uw vereniging uit om deel te nemen aan de door de zwemvereniging Swimkick te 
organiseren zwemwedstrijd op 16 mei 2009 in zwembad Drijven, Waterweg 6 te Plonzen. 
 
Aantal banen  : 6 
Sluiting inschrijving  : 9 mei 2009 
Inschrijving  : door middel van het SPLASH/Lenex-gegevens bestand; graag inclusief 
   overzicht in .pdf formaat 
Juryleden  : Elke deelnemende vereniging wordt verzocht 2 juryleden te leveren. 
   Opgave bij de inschrijving. 
Inzwemmen  : 14.00 uur 
Aanvang  : 14.30 uur 
Kosten  : € 1,15 per deelnemer 
Afmeldingen  : uiterlijk 13 mei 2009 
 
 
Programma: 
1. 4 x 50 vrije slag dames open 
2. 4 x 50 vrije slag heren open 
3. 50 m vrije slag meisjes minioren 3 en later (2000 el) 
4. 50 m vrije slag jongens minioren 3 en later (2000 el) 
5. 100 m wisselslag meisjes minioren 5 en later (1998 el) 
6. 100 m wisselslag jongens minioren 5 en later (1998 el) 
7. 100 m vrije slag dames open 
8. 100 m vrije slag heren open 
9. 50 m schoolslag meisjes minioren 5 en later (1998 el) 
10. 50 m schoolslag jongens minioren 5 en later (1998 el) 
11. 4 x 50 m schoolslag estafette meisjes jeugd 2 en later (1993 el) 
12. 4 x 50 m vrije slag estafette jongens junioren 4 en later (1993 el) 
13. 100 m rugslag meisjes junioren 1 en later (1997 el) 
14. 100 m rugslag jongens minioren 6 en later (1997 el) 
 
De inschrijving kan gezonden worden aan: 
 
Zwemvereniging SwimKick 
t.a.v. mevrouw S. Zwemgraag 
tel. 
e-mail 
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Bijlage 2.3: Voorbeeld inschrijving wedstrijd 

 
Inschrijving ZV Swimkick 
 
Vereniging : ZV SwimKick 
Kring :  
Depotnr. :  
Contactpersoon : Mevrouw S. Zwemgraag 
Telefoonnummer :  
e-mail adres :  
 
Deelnemers : 6 
Deelneemsters : 8 
Pers. starts : 36 
Estafettes : 2 
Totaal starts : 38 
 
Officials : de heer A. Klokgraag   bevoegdheid 4 
 : mevrouw G. Klokgraag-Tijden  bevoegdheid 4 
 
Verzamellijst inschrijving: 
Dames  Heren 
Bianca Bruinvis  Sjoerd Zwemgraag 
Ria Zwaardvis  Jerre Duiker 
Karin Karper  Paul de Snelste 
Saskia Snoek  Philip de Langzaamste 
Astrid Starter  Wouter Winnaar 
Germay de Zwemmer  Remco Keerpunt 
Laura Goudvis 
Nel Startduik 
 
 
Startnummer Naam   Inschrijftijd 
Programmanummer 1 400 m vrije slag dames 
8512346 Karin Karper  4.55.35 
8123456 Germay de Zwemmer 4.59.00 
 
Programmanummer 2 100 m schoolslag heren 
8634567 Sjoerd Zwemgraag 1.15.36 
8245675 Jerre Duiker  1.16.01 
7856789 Remco Keerpunt 1.17.20 
 
Programmanummer 3 100 m schoolslag dames 
8033880 Astrid Starter  1.22.90 
8099564 Ria Zwaardvis  1.22.95 
7687712 Bianca Bruinvis  1.26.56 
8352898 Nel Startduik  1.29.99 
enz. 
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Deel 3 Deelnemen aan ………… 
 

3.1 Vragen?  

Het KNZB Handboek Zwemmen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Jaarlijks 
ontvangt u de wijzigingen en aanvullingen. Als u twijfelt of u van een onderdeel van 
het Handboek Zwemmen de laatste, actuele versie in uw bezit heeft raden wij u aan 
de website van de KNZB (www.knzb.nl) te raadplegen. Hier is de laatste versie 
steeds beschikbaar. 
  
Vragen? Voor alle vragen op het gebied van zwemmen en de KNZB kunt u terecht 

bij de contactpersoon van uw kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring 
Zwem Commissie"). 
 
Tijdens kantooruren kunt u tevens terecht bij het Bondsbureau KNZB. 
 
Postadres: 
Koninklijke Nederlandse Zwembond 
Postbus 7217 
3430 JE Nieuwegein  
 
Tel:   030 75 13 200 
Fax:   030 75 13 201 
E-mail:  zwemmen@knzb.nl 
Website: www.knzb.nl 
 
Bezoekadres: 
Wattbaan 31-49 
3439 ML Nieuwegein 
. 
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3.2 SwimKickwedstrijden 
 

Wat zijn SwimKickwedstrijden: 
 
De vier SwimKickwedstrijden vormen de eerste kennismaking met het 
wedstrijdzwemmen voor jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1 t/m 5 in 
Nederland. Het is de bedoeling dat het een onvergetelijke kennismaking wordt die 
smaakt naar veel meer. We willen zoveel mogelijk kinderen laten kennismaken met 
onze uitdagende en gezonde sport. Veelal zullen de minioren in de trainingen bezig 
zijn met de SwimKick techniekschool of techniekacademie. In de 
SwimKickwedstrijden kunnen de minioren laten zien wat ze in de trainingen geleerd 
hebben. Naast de officiële onderdelen van de SwimKickwedstrijden heeft de KNZB 
een ideeënboek SwimKickwedstrijden uitgebracht. Wij nodigen organisaties van 
harte uit met behulp van deze ideeën of eigen ideeën van elke SwimKickwedstrijd 
een feestje te maken. SwimKickwedstrijden worden door kringen of verenigingen 
georganiseerd worden. 
  
Voor Wie SwimKickwedstrijden zijn voor jongens minioren 1 t/m 6 en voor meisjes 

minioren 1 t/m 5, welke beginnende wedstrijdzwemmers zijn. Alle kinderen 
kunnen vanaf hun 6

e
 verjaardag deelnemen aan SwimKickwedstrijden. 

  
SwimKickwedstrijden Voor beginnende wedstrijdzwemmers is er een speciale wedstrijdvorm. De 

SwimKickwedstrijden zijn bedoeld voor kinderen die kennis willen maken met 
wedstrijdzwemmen. Gevorderde minioren kunnen na één of twee seizoenen 
deelname aan SwimKickwedstrijden gaan deelnemen aan 
Speedowedstrijden. Voor de jongste leeftijdsgroepen (minioren 1) zijn 
uitsluitend de SwimKickwedstrijden. 

  
Waar De SwimKickwedstrijden worden overal in het land georganiseerd. De 

organisatie kan plaatsvinden door een vereniging maar kan ook door een 
kring gedaan worden. Voor een overzicht van de dichtstbijzijnde wedstrijden 
kunt u contact opnemen met het zwemsecretariaat van de Kring (zie de 
bijlage "adressenlijst Kring Zwem Commissie"). 

  
Wanneer De KNZB stelt een periode vast waarin de SwimKickwedstrijden gezwommen 

dienen te worden. Een SwimKickwedstrijd mag met elke andere  wedstrijd 
georganiseerd worden. De SwimKickwedstrijd mag ook een onderlinge 
wedstrijd zijn. De KNZB adviseert echter dringend om het als een aparte 
wedstrijd te organiseren, waarbij plezier en laagdrempeligheid voorop staat. 
De landelijk vastgestelde data vindt u in de bepalingen. 

  
Kosten De kosten voor deelname worden door de organisatie vastgesteld. Dit kan 

een kring of vereniging zijn. De hoogte van de deelnamekosten kan per 
wedstrijd en organisatie verschillen. 

  
Reglementen Bij alle SwimKickwedstrijden wordt de 2 starts regel gehanteerd. 

Bij alle SwimKickwedstrijden is het toegestaan een jurysamenstelling te 
hanteren die voldoet aan de normen voor I-wedstrijden. 

  
Bepalingen De bepalingen betreffende de SwimKickwedstrijden worden jaarlijks in de 

maand juni bekend gemaakt. Bij aanvang van het seizoen worden de door de 
Kring vast te stellen gegevens bekend gemaakt via het Kring Informatie blad 
of via een aanschrijving van de verenigingen. Dit betreft: 
Datum, plaats en tijd van de wedstrijden. 
Programma van de wedstrijd. 
Adres waar de inschrijvingen naar toe moeten worden gestuurd. 
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Overige bijzonderheden per Kring. 
  
Programma Het programma van de SwimKickwedstrijden wordt jaarlijks in de maand juni 

bekend gemaakt. 
  
Aanmelden Een vereniging die wil gaan deelnemen aan SwimKickwedstrijden kan 

contact opnemen met de Kring. U wordt dan verteld waar, en door wie, in de 
kring SwimKickwedstrijden georganiseerd worden. Ook kan uw vereniging 
zelf een SwimKickwedstrijd gaan organiseren en andere verenigingen 
uitnodigen tot deelname. Als u zelf wilt organiseren is het ook verstandig 
contact opnemen met de kring. 

  
Inschrijven Inschrijving voor deze wedstrijden doet u bij de organiserende vereniging of 

kring.  
  
Uitslagen en 
ranglijsten 

Van de uitslagen van de SwimKickwedstrijden worden geen ranglijsten 
gemaakt.  
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Programma SwimKickwedstrijden 
 
 
 
 
 

Programma deel 1: Swimkickwedstrijd 
 
 
1. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
3. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
4. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
5. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
6. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
7. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 100m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
10. 4x25m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
11. 4x25m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
 
 
 
 
 

Programma deel 2: Swimkickwedstrijd 
 
 
1. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
3. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
4. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
5. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
6. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
7. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 100m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
10. 4x25m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
11. 4x25m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
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Programma SwimKickwedstrijden 
 
 
 
 
 

Programma deel 3: Swimkickwedstrijd 
 
 
1. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
3. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
4. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
5. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
6. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
7. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 100m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
10. 4x25m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
11. 4x25m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
 
 
 
 
 

Programma deel 4: Swimkickwedstrijd 
 
 
1. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
3. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
4. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
5. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
6. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
7. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 100m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
10. 4x25m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
11. 4x25m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
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Bepalingen SwimKickwedstrijden 
 

Algemeen 
• Aan SwimKickwedstrijden nemen jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1 t/m 5 deel. 

• De SwimKickwedstrijden worden aangemerkt als kennismakingswedstrijden met de zwemsport. 
Van deze nummers wordt geen Kring Speedo Finale verzwommen. 

 

Organisatie en accommodatie 
• De SwimKickwedstrijden worden door een vereniging of door de Kring georganiseerd in een 25m. 

bad.  

• Het aanvragen van de SwimKickwedstrijden geschiedt door de vereniging of Kring door middel 
van het ‘aanvraagformulier organisatie wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’ en is als 
aparte wedstrijd kosteloos.  

• Ook voor SwimKickwedstrijden geldt dat deze procedure bij de introductie van de internetkalender 
wordt gewijzigd. 

• Bij alle SwimKickwedstrijden wordt de 2 starts regel gehanteerd. 

• Bij SwimKickwedstrijden worden de infokaarten gebruikt. 

• De jurysamenstelling bij een SwimKickwedstrijd dient minimaal te voldoen aan de eisen die 
worden gesteld aan I-wedstrijden en mag een onderlinge wedstrijd zijn 

 

Data 
• De SwimKickwedstrijden bestaan uit 4 wedstrijdrondes. De wedstrijden moeten in de volgende 

periode worden verzwommen:  
 
Deel 1.  Van 19 september 2009 tot en met 8 november 2009 
Deel 2.  Van 9 november 2009 tot en met 17 januari 2010 
Deel 3. Van 18 januari 2010 tot en met 28 februari 2010 
Deel 4. Van 1 maart 2010 tot en met 18 april 2010 
 

• SwimKickwedstrijden dienen op een ander tijdstip plaats te vinden als de Speedowedstrijden. 
 

Programma 
• Het in het Handboek Zwemmen opgenomen programma is een adviesprogramma. De daarin 

opgenomen nummers kunnen op de vastgestelde data voor de betreffende ronde worden 
verzwommen. 

Het is toegestaan om andere nummers aan de programma’s toe te voegen. 
 

Kosten 
• De kosten voor deelname worden door de organiserende kring of vereniging vastgesteld.  
 

Plaatsing 
• Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan 

de SwimKickwedstrijden. 
 

Inschrijven 
• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) worden 

ingeschreven. 

• Indien binnen één Kring meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts 
voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven. 

• Per wedstrijdronde kan door een zwemmer of zwemster uitsluitend aan òf SwimKickwedstrijden òf 
Speedowedstrijden worden deelgenomen. 

• De Kring maakt via het Kring Informatie Blad bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de 
verschillende SwimKickwedstrijden gestuurd dienen te worden.  

 

Prijzen 
• Bij gelijk eindigen tijdens de SwimKickwedstrijden zal er niet worden overgezwommen. 
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• Alle deelnemers ontvangen een oorkonde met daarop de behaalde wedstrijdresultaten in tijd en 
plaats. Deze oorkondes zijn te bestellen bij de KNZB (swimkick@knzb.nl). 
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3.3 Speedowedstrijden 
 
Wat zijn Speedowedstrijden: 
 
Speedowedstrijden kennen een hele lange traditie binnen de KNZB en vormen al 
decennialang de basis van het echte wedstrijdzwemmen. Speedowedstrijden zijn 
bedoeld voor jongens minioren 2 t/m 6 en meisjes minioren 2 t/m 5 in Nederland. De 
Kring organiseert de Speedowedstrijden in samenwerking met de verenigingen. Voor 
de minioren is er na afloop van de vijf Speedowedstrijden een finalewedstrijd in de 
vorm van de Kring Speedo Finale. Voor de junioren wordt er een landelijk klassement 
bijgehouden. 
  
Voor Wie Speedowedstrijden zijn voor jongens minioren 2 t/m 6 en meisjes minioren 2 

t/m 5 en voor de jongens en meisjes junioren 1 en 2. Alle kinderen kunnen 
vanaf hun 6

e
 verjaardag deelnemen aan Speedowedstrijden. 

  
Speedowedstrijden Voor jongens minioren 2 t/m 6 en meisjes minioren 2 t/m 5 en voor de 

jongens en meisjes junioren 1 en 2 die de regels van het zwemmen kennen 
en de te zwemmen afstanden beheersen zijn er Speedowedstrijden. Van een 
aantal nummers voor de minioren uit het programma van Speedowedstrijden 
zijn voorrondes voor de Kring Speedo Finale. Van deze nummers worden per 
Kring ranglijsten gepubliceerd en daarnaast een landelijke SwimKick Top-
100. Voor de nummers van de junioren worden ook landelijke ranglijsten 
bijgehouden en is er een overall klassement.  

  
Waar De Speedowedstrijden worden overal in het land georganiseerd, door de 

Kring in samenwerking met een zwemvereniging. Voor een overzicht van de 
dichtstbijzijnde wedstrijden kunt u contact opnemen met het 
zwemsecretariaat van de Kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring Zwem 
Commissie"). 

  
Wanneer De KNZB stelt een aantal weekenden vast waarin de Speedowedstrijden 

georganiseerd moeten worden. De Kring bepaalt in overleg met de 
verenigingen de precieze dag, locatie en aanvangstijd. De landelijk 
vastgestelde data vindt u in de bepalingen. 

  
Kosten De kosten voor deelname worden door de Kring vastgesteld.  
  
Reglementen Bij alle Speedowedstrijden wordt de 2 starts regel gehanteerd. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de Speedowedstrijden worden jaarlijks in de 

maand juni bekend gemaakt. Bij aanvang van het seizoen worden de door de 
Kring vast te stellen gegevens bekend gemaakt via het Kring Informatie blad 
of via een aanschrijving van de verenigingen.  
Dit betreft: 
Datum, plaats en tijd van de wedstrijden. 
Programma van de wedstrijd. 
Adres waar de inschrijvingen naar toe moeten worden gestuurd. 
Overige bijzonderheden per Kring. 

  
Programma Het programma van de Speedowedstrijden wordt jaarlijks in de maand juni 

bekend gemaakt. 
  
Aanmelden Een vereniging die voor het eerst wil gaan deelnemen aan 

Speedowedstrijden, kan haar leden inschrijven voor de eerstvolgende 
wedstrijd. U kunt contact opnemen met de Kring waar de voor u 
dichtstbijzijnde Speedowedstrijd wordt georganiseerd (zie de bijlage 
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"adressenlijst Kring Zwem Commissie"). 
  
Inschrijven Inschrijving voor deze wedstrijden doet u bij de Kring waar u toe behoort, of 

bij de namens de Kring organiserende vereniging (zie de bijlage 
"adressenlijst Kring Zwem Commissie"). 
De Kring maakt bij de aanvang van het seizoen bekend naar welk adres u uw 
inschrijvingen dient te sturen. 

  
Uitslagen en 
ranglijsten 

Van de uitslagen van de Speedowedstrijden worden per Kring ranglijsten 
gemaakt alsmede een landelijke ranglijst per slag en per geboortejaar. 
De Kring ranglijsten verschijnen in het Kring Informatie blad. De landelijke 
ranglijsten verschijnen op de website van SwimKick (www.swimkick.nl). 
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Programma Speedowedstrijden  
 
 
 
 
 

Programma deel 1: Speedowedstrijd 
 
1. 100m vrije slag jongens minioren 6  
2. 100m schoolslag meisjes minioren 5  
3. 100m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4 
4. 100m schoolslag meisjes minioren 2 en 3 
5. 100m vrije slag jongens minioren 5 
6. 100m schoolslag meisjes minioren 4 
7. 200m  vrije slag jongens junioren 1 en 2 
8. 200m vrije slag meisjes junioren 1 en 2 
9. 100m rugslag jongens minioren 6  
10. 100m vrije slag meisjes minioren 5  
11. 100m rugslag jongens minioren 2, 3 en 4 
12. 50m vlinderslag meisjes minioren 2 en 3 
13. 100m rugslag jongens minioren 5 
14. 50m  vlinderslag meisjes minioren 4 
15. 200m  schoolslag jongens junioren 1 en 2 
16. 200m schoolslag meisjes junioren 1 en 2 
17. 100m schoolslag jongens minioren 6 
18. 100m rugslag meisjes minioren 5 
 
 
 
 
 

Programma deel 2: Speedowedstrijd 
 
1. 100m vrije slag meisjes minioren 2 en 3 
2. 100m schoolslag jongens minioren 2, 3 en 4 
3. 100m  rugslag meisjes minioren 4  
4. 50m  vlinderslag jongens minioren 5 
5. 200m  vrije slag meisjes minioren 5 
6. 100m  vlinderslag jongens  minioren 6 
7. 200m rugslag meisjes junioren 1 en 2 
8. 200m  rugslag jongens junioren 1 en 2 
9. 100m  rugslag meisjes  minioren 2 en 3 
10. 50m  vlinderslag jongens  minioren 2, 3 en 4 
11. 100m  vrije slag meisjes  minioren 4 
12. 100m  schoolslag jongens minioren 5 
13. 100m  vlinderslag meisjes minioren 5 
14. 200m  vrije slag jongens  minioren 6 
15. 200m  vlinderslag meisjes junioren 1 en 2 
16. 200m vlinderslag jongens junioren 1 en 2 
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Programma Speedowedstrijden  
 
 
 
 
 

Programma deel 3: Speedowedstrijd 
 
1. 100m vrije slag jongens minioren 6  
2. 100m schoolslag meisjes minioren 5  
3. 100m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4 
4. 100m schoolslag meisjes minioren 2 en 3 
5. 100m vrije slag jongens minioren 5 
6. 100m schoolslag meisjes minioren 4 
7. 200m  wisselslag jongens junioren 1 en 2 
8. 200m wisselslag meisjes junioren 1 en 2 
9. 100m rugslag jongens minioren 6  
10. 100m vrije slag meisjes minioren 5  
11. 100m rugslag jongens minioren 2, 3 en 4 
12. 50m vlinderslag meisjes minioren 2 en 3 
13. 100m rugslag jongens minioren 5 
14. 50m  vlinderslag meisjes minioren 4 
15. 200m  schoolslag jongens junioren 1 en 2 
16. 200m schoolslag meisjes junioren 1 en 2 
17. 100m schoolslag jongens minioren 6 
18. 100m rugslag meisjes minioren 5 
 
 
 
 
 

Programma deel 4: Speedowedstrijd 
 
1. 100m vrije slag meisjes minioren 2 en 3 
2. 100m schoolslag jongens minioren 2, 3 en 4 
3. 100m  rugslag meisjes minioren 4  
4. 50m  vlinderslag jongens minioren 5 
5. 200m  wisselslag meisjes minioren 5 
6. 100m  vlinderslag jongens  minioren 6 
7. 200m rugslag meisjes junioren 1 en 2 
8. 200m  rugslag jongens junioren 1 en 2 
9. 100m  rugslag meisjes  minioren 2 en 3 
10. 50m  vlinderslag jongens  minioren 2, 3 en 4 
11. 100m  vrije slag meisjes  minioren 4 
12. 100m  schoolslag jongens minioren 5 
13. 100m  vlinderslag meisjes minioren 5 
14. 200m  wisselslag jongens  minioren 6 
15. 200m  vlinderslag meisjes junioren 1 en 2 
16. 200m vlinderslag jongens junioren 1 en 2 
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Programma Speedowedstrijden  
 
 

Programma deel 5: Speedowedstrijd 
 
1. 100m wisselslag meisjes minioren 2 en 3 
2. 50m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4 
3. 200m  wisselslag meisjes minioren 4 
4. 50m vrije slag jongens  minioren 5 
5. 100m  wisselslag meisjes minioren 5 
6. 100m wisselslag jongens  minioren 6 
7. 200m wisselslag meisjes junioren 1 en 2 
8. 200m vrije slag jongens junioren 1 en 2 
9. 50m  vrije slag meisjes minioren 2 en 3 
10. 100m wisselslag jongens minioren 2, 3 en 4 
11. 50m vrije slag meisjes minioren 4 
12. 200m  wisselslag jongens minioren 5 
13. 400m  vrije slag meisjes minioren 5 
14. 400m  vrije slag jongens minioren 6  
15. 200m vrije slag meisjes junioren 1 en 2 
16. 200m  wisselslag jongens junioren 1 en 2 

  
 

Bepalingen Speedowedstrijden 
 
Algemeen 
• Aan Speedowedstrijden nemen jongens minioren 2 t/m 6 en meisjes minioren 2 t/m 5 deel 

alsmede jongens junioren 1 en 2 en meisjes junioren 1 en 2. 

• De nummers van de minioren bij Speedowedstrijden gelden als kwalificatie voor de Kring Speedo 
Finale. De nummers van de junioren worden gebruikt voor het samenstellen van een landelijk 
klassement. 

 

Organisatie en accommodatie 
• De Speedowedstrijden worden door of namens de Kring (i.s.m. één of meerdere verenigingen) 

georganiseerd in een 25m. bad.  

• Het aanvragen van de Speedowedstrijden geschiedt door de Kring door middel van het 
‘aanvraagformulier organisatie wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’ en is kosteloos.  

• Ook voor Speedowedstrijden geldt dat deze procedure bij de introductie van de internetkalender 
wordt gewijzigd. 

• Bij alle Speedowedstrijden wordt de 2 starts regel gehanteerd.  

• Speedowedstrijden mogen niet op hetzelfde tijdstip plaatsvinden als SwimKickwedstrijden. 

• De Speedowedstrijden bestaan uit 5 wedstrijdrondes. De wedstrijden kunnen uitsluitend op de 
volgende data worden verzwommen:  

 
Deel 1.  10 en 11 oktober 2009 
Deel 2.  12 en 13 december 2009 
Deel 3. 23 en 24 januari 2010 
Deel 4. 20 en 21 maart 2010 
Deel 5. 17 en 18 april 2010 
 
Voor het seizoen 2009/2010 geldt dat na keuze van de kring: 
Voor deel 3 mag worden uitgeweken naar het weekend 30 januari en 31 januari 2010 
Voor deel 4 mag worden uitgeweken naar het weekend 27 en 28 maart 2010. 
 

Programma 
• Het in het Handboek Zwemmen opgenomen programma is een bindend programma en alle daarin 

opgenomen nummers moeten op de vastgestelde data voor de betreffende ronde worden 
verzwommen in de vastgestelde volgorde. 
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Kosten 
• De kosten voor deelname worden door de Kring vastgesteld. Bij de aanvang van het seizoen 

worden de deelnamekosten bekend gemaakt via het Kring Informatie Blad en via de uitschrijving 
van de wedstrijd.  

 

Plaatsing 
• Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan 

de Speedowedstrijden. Het is niet toegestaan inschrijfbeperkingen of limieten vast te stellen.  
 

Inschrijven 
• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) worden 

ingeschreven. 

• Indien binnen één Kring meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts 
voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven. 

• Per wedstrijdronde kan door een zwemmer of zwemster uitsluitend aan òf SwimKickwedstrijden òf 
Speedowedstrijden worden deelgenomen. 

• De Kring maakt via het Kring Informatie Blad bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de 
verschillende Speedowedstrijden gestuurd dienen te worden. 

• Voor het inschrijven op de afstanden voor junioren geven wij als advies om H-tijden uit het 
Meerjaren Selectie Systeem als minimale norm te hanteren.  
Het Meerjaren Selectie Systeem kunt u vinden op www.knzb.nl / Zwemmen / Talentherkenning & 
Talentontwikkeling / Meerjaren Selectiesysteem. 

 

Prijzen 
• Bij gelijk eindigen tijdens de Speedowedstrijden zal er niet worden overgezwommen. 

• Alle deelnemers ontvangen een oorkonde met daarop de behaalde wedstrijdresultaten in tijd en 
plaats. 

 

Uitslagen en ranglijsten 
• Na elke Speedowedstrijd wordt door de Kring een Kring SwimKick Top-25 opgesteld van alle 

nummers. Deze SwimKick Top-25 wordt binnen twee weken gepubliceerd in het Kring Informatie 
Blad of aan de verenigingssecretariaten toegezonden en tijdens alle eerstvolgende 
Speedowedstrijden op het uitslagen publicatiebord bekendgemaakt.  

• Op de miniorennummers kunnen de deelnemers aan de Speedowedstrijden zich plaatsen voor de 
Kring Speedo Finale. 

• Bij de junioren wordt na afloop van de vijfde wedstrijd een landelijk totaalklassement gemaakt. 
Hierbij wordt de tijden van de 200m vlinderslag, 200m rugslag, 200m schoolslag, 200m vrije slag 
en 200m wisselslag bij elkaar opgeteld (beste resultaat telt). De Top-10 bij de jongens en de 
meisjes ontvangen een prijs. 

• Na elke Speedowedstrijd wordt van de miniorennummers door de KNZB een SwimKick Top-100 
opgesteld van de nummers welke gelden als voorronde voor de Kring Speedo Finale. Deze 
SwimKick Top-100 wordt op de website van SwimKick vermeld (www.swimkick.nl). Aan de hand 
van de SwimKick Top-100 kunnen de deelnemers zich plaatsen voor de Nationale Speedo Dag. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 
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3.4 Kring Speedo Finale 
 
Wat is de Kring Speedo Finale: 
 
Door middel van de Speedowedstrijden kunnen de deelnemers zich plaatsen voor de 
Kring Speedo Finale. De Kring Speedo Finales vormen de Kringkampioenschappen 
voor minioren. 
  
Voor wie Aan de hand van de resultaten op de Speedowedstrijden in uw Kring worden 

ten minste de 15 snelste zwemmers/sters uit de leeftijdsgroep meisjes 
minioren 3, meisjes minioren 4 en meisjes minioren 5 en jongens minioren 3 - 
4, jongens minioren 5 en jongens minioren 6 uitgenodigd voor deelname aan 
de Kring Speedo Finale. 

  
Waar De Kring Speedo Finale wordt in elke Kring in een 25m. bad georganiseerd 

door of namens de Kring (in samenwerking met één of meerdere 
verenigingen). De plaats en datum van de Kring Speedo Finale wordt in 
september in het Kring Informatie Blad gepubliceerd. 

  
Wanneer De Kring Speedo Finale bestaat uit twee sessies verdeeld over twee dagen. 

De Kring Speedo Finale wordt jaarlijks op de door de KNZB vastgestelde 
data verzwommen (zie de bijlage "KNZB Nationale Wedstrijdkalender"). 

  
Deelnamekosten De kosten voor deelname worden door de Kring vastgesteld. Bij aanvang van 

het seizoen worden de deelnamekosten bekend gemaakt via het Kring 
Informatie Blad. 

  
Reglementen Bij de Kring Speedo Finale wordt de 2 starts regel gehanteerd. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de Kring Speedo Finale worden jaarlijks in de 

maand juni bekendgemaakt. 
  
Programma Het programma voor de Kring Speedo Finale wordt jaarlijks in de maand juni 

bekend gemaakt. 
  
Plaatsing voor  
Kring Speedo Finale 

Deelnemers kunnen alleen via de Speedowedstrijden geplaatst worden voor 
de Kring Speedo Finale. 
De Kring publiceert in de maand september in het Kring Informatie Blad 
hoeveel deelnemers zich per programmanummer kunnen plaatsen voor de 
Kring Speedo Finale (afhankelijk van het aantal banen in het bad waar de 
Kring Speedo Finale wordt georganiseerd en het aantal te verzwemmen 
series). 

  
Hoe en waar moet je 
inschrijven 

De Kring publiceert tegelijk met de namen van de geplaatste Kring Speedo 
Finalisten het adres en overige bepalingen voor de inschrijving van de Kring 
Speedo Finale. 

  
Inschrijven Aan de hand van de Kring SwimKick Top-25 wordt voor elk 

programmanummer vastgesteld welke zwemmers en zwemsters in 
aanmerking komen voor deelname aan de Kring Speedo Finale.  
Kandidaten voor deelname worden door de Kring via het zwemsecretariaat 
uitgenodigd voor deelname aan de Kring Speedo Finale. 
Het zwemsecretariaat dient voor elke deelnemer per zwemnummer aan te 
geven of er wel of niet wordt deelgenomen. 
De inschrijving dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de Kring Speedo 
Finale retour gestuurd te worden aan de Kring zwemcommissie. 
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Programma Kring Speedo Finale 
 
 
 
 

Zaterdag 
 
1. 100m vrije slag meisjes minioren 4 
2. 100m vrije slag jongens minioren 5 
3. 200m wisselslag meisjes minioren 5 
4. 100m schoolslag jongens minioren 6 
5. 100m vrije slag meisjes minioren 3 
6. 100m  vrije slag jongens minioren 3 en 4 
7. 50m  vlinderslag meisjes minioren 4 
8. 50m vlinderslag jongens  minioren 5 
9. 100m vrije slag meisjes minioren 5 
10. 100m rugslag jongens  minioren 6 
11. 100m schoolslag meisjes minioren 3 
12. 100m schoolslag jongens minioren 3 en 4 
13. 100m rugslag meisjes minioren 4 
14. 100m rugslag  jongens minioren 5 
15. 100m vlinderslag meisjes minioren 5 
16. 400m vrije slag jongens minioren 6 

 
 
 
 

Zondag 
 
17 50m vlinderslag meisjes minioren 3 
18 50m vlinderslag jongens minioren 3 en 4 
19 100m  rugslag meisjes  minioren 5 
20 100m vlinderslag jongens  minioren 6 
21 200m wisselslag meisjes  minioren 4 
22 200m  wisselslag jongens minioren 5 
23 100m rugslag meisjes minioren 3 
24 100m  rugslag jongens minioren 3 en 4 
25 100m schoolslag meisjes minioren 5 
26 100m vrije slag jongens minioren 6 
27 100m  schoolslag meisjes minioren 4 
28 100m schoolslag jongens minioren 5 
29 100m wisselslag meisjes minioren 3 
30 100m  wisselslag jongens minioren 3 en 4 
31 400m vrije slag meisjes minioren 5 
32 200m wisselslag jongens minioren 6 
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Bepalingen Kring Speedo Finale 
 

Algemeen 
• Jongens uit de leeftijdgroep minioren 3 - 4, minioren 5 en minioren 6 en meisjes uit de 

leeftijdsgroep minioren 3, minioren 4 en minioren 5 kunnen in aanmerking komen voor deelname 
aan de Kring Speedo Finales. 

 

Organisatie en accommodatie 
• De Kring Speedo Finales worden door of namens de Kring (i.s.m. één of meerdere verenigingen) 

georganiseerd in een 25m. bad met minimaal 5 banen. 

• Het aanvragen van de Kring Speedo Finale geschiedt door de Kring door middel van het 
‘aanvraagformulier organisatie wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’ en is kosteloos. 

• Ook voor de Kring Speedo Finales geldt dat deze procedure bij de introductie van de 
internetkalender wordt gewijzigd. 

• Bij de Kring Speedo Finale wordt de 2 starts regel gehanteerd. 
 

Datum 
• De Kring Speedo Finales worden gehouden op 12 en 13 juni 2010. 
Voor het seizoen 2009/2010 geldt dat mag worden uitgeweken naar het weekend 5 en 6 juni 2010. 
 

Programma 
• De gepubliceerde volgorde van het Kring Speedo Finale programma mag niet worden gewijzigd. 

• Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma van de Kring Speedo Finale toe 
te voegen. 

 

Kosten 
• De kosten voor deelname worden door de Kring vastgesteld. Bij de aanvang van het seizoen 

worden de deelnamekosten bekend gemaakt via het Kring Informatie Blad en via de uitschrijving 
van de wedstrijd.  

 

Plaatsing 
• Deelnemers worden geplaatst voor de Kring Speedo Finale aan de hand van de Kring SwimKick 

Top-25, samengesteld volgens de uitslagen uit de Speedowedstrijden. 

• Per programmanummer worden minimaal de 15 snelste deelnemers uit de Kring SwimKick Top-
25 geplaatst. Afhankelijk van het aantal banen in het bad zijn dat minimaal 3 series voor een 5,6 
of 7 banen-bad, en minimaal 2 series voor een 8 banen-bad. Advies is echter ook voor een 8 
banen-bad 3 series uit te schrijven. In overzicht: 
- voor een 5 banen-bad: 3 series 
- voor een 6 banen-bad: 3 series 
- voor een 7 banen-bad: 3 series 
- voor een 8 banen-bad: evt.2 series, advies 3 series 
Voorwaarde is, dat de organisatie toeziet op de reglementair vereiste rusttijden tussen twee 
afstanden voor minioren (zie 2.4: leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen) en waar nodig 
pauze(s) inlast, vooral van toepassing waar 2 series worden verzwommen. 

• De Kring publiceert in september in het Kring Informatie Blad hoeveel personen zich kunnen 
plaatsen voor de Kring Speedo Finale (afhankelijk van het aantal banen in het bad waar de Kring 
Speedo Finale wordt georganiseerd en het aantal te verzwemmen series). 

• Bij gelijke tijden van de Speedowedstrijden wordt indien nodig een serie toegevoegd. 

• Op elk nummer worden minimaal twee reserves aangewezen. Indien zij door vrijgekomen 
plaatsen deel kunnen nemen aan de Kring Speedo Finale zal het zwemsecretariaat van de 
vereniging minimaal 3 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd worden geïnformeerd. 

• Bij een overschrijving van een zwemmer naar een vereniging in een andere Kring kunnen de 
tijden van de gezwommen nummers van de Speedowedstrijden meegenomen worden naar de 
andere Kring. Deze tijden tellen dus mee voor de Kring SwimKick Top-25 en daarmee ook voor 
plaatsing voor de Kring Speedo Finale. 

• Deelnemers kunnen zich uitsluitend plaatsen voor de Kring Speedo Finale met tijden gezwommen 
op hetzelfde programmanummer tijdens de rondes 1 t/m 5 van de speedowedstrijden. 
Tussentijden van overige afstanden tellen dus niet mee. 
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Inschrijven 
• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) worden 

ingeschreven. 

• De Kring maakt via het Kring Informatie Blad bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de 
Kring Speedo Finale gestuurd dienen te worden. 

 

Puntentelling/prijzen 
• Bij gelijk eindigen tijdens de Kring Speedo Finale zal er niet worden overgezwommen maar krijgen 

beide deelnemers dezelfde plaats en prijs. 

• De nummers 1, 2 en 3 van elk programmanummer ontvangen een medaille. 
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3.5 Nationale Speedo Dag 
 
Wat is de Nationale Speedo Dag: 
 
Aan het begin van het zwemseizoen worden de beste deelnemers van de Speedo-
wedstrijden samen met hun trainers en ouders door de KNZB uitgenodigd op de 
Nationale Speedo Dag. Hier kunnen zij samen kennis maken met allerlei interessante 
onderdelen en wetenswaardigheden rond de wedstrijdzwemsport. De KNZB 
presenteert hier haar visie op de zwemsport, vooral gericht op de minioren. Maar 
bovenal is het een FEESTDAG!!! 
  
Voor wie De dertig beste zwemmers en zwemsters per leeftijdsgroep (jongens minioren 

3-4, minioren 5 en minioren 6 en meisjes minioren 3, minioren 4 en minioren 5) 
gemeten over de Speedowedstrijden en Kring Speedo Finales, alsmede de vijf 
snelste zwemmers en zwemsters op een slag. Naast de zwemmers en 
zwemsters worden ook de trainers en ouders uitgenodigd. 

  
Waar en wanneer De Nationale Speedo Dag wordt jaarlijks door de KNZB georganiseerd. De 

plaats en datum worden samen met de bepalingen en het programma van de 
Speedowedstrijden in de maand juni gepubliceerd. 

  
Kosten De bijdrage per deelnemer wordt jaarlijks vastgesteld en samen met de 

bepalingen en het programma van de Speedowedstrijden in de maand juni 
gepubliceerd. 

  
Reglementen Er zijn geen reglementen voor de Nationale Speedo Dag. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de Nationale Speedo Dag worden jaarlijks in de 

maand juni bekend gemaakt. 
  
Programma Voor alle deelnemers (sporters, trainers en ouders) wordt een eigen 

dagprogramma georganiseerd. Het programma wordt met de uitnodiging 
toegestuurd. 

  
Plaatsing Na de Kring Speedo Finale wordt door de KNZB van elk nummer de SwimKick 

Top-100 opgesteld, gebaseerd op de beste tijd uit de Speedowedstrijden of 
Kring Speedo Finale. Alle in de SwimKick Top-100 genoteerde zwemmers 
krijgen een puntenaantal, nummer 1 krijgt 100 punten, nummer 2 krijgt 99 
punten, enzovoorts.  
De punten behaald op alle slagen worden per zwemmer opgeteld. De 30 
zwemmers met het hoogste puntentotaal ontvangen een uitnodiging voor de 
Nationale Speedo Dag.  
Daarnaast ontvangen alle zwemmers welke op één van de slagen in de 
landelijke Top-5 zijn geëindigd (voor zover zij zich niet volgens het 
puntensysteem hebben geplaatst) een uitnodiging. 
Uitnodigingen voor de Nationale Speedo Dag worden met antwoordformulier 
aan de zwemsecretariaten van de verenigingen gestuurd. Het 
antwoordformulier dient ingevuld retour te worden gezonden naar het 
Bondsbureau KNZB, afdeling Sport & Opleidingen, Postbus 7217, 3430 JE 
Nieuwegein. 
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Bepalingen Nationale Speedo Dag 
 
Algemeen 
• Zwemmers geboren in de leeftijdsgroepen minioren 3-4, minioren 5 en minioren 6 en zwemsters 

geboren in de leeftijdsgroepen minioren 3, minioren 4 en minioren 5 kunnen in aanmerking komen 
voor deelname aan de Nationale Speedo Dag. 

• Per jaargang worden de dertig beste zwemmers en zwemsters uitgenodigd. 

• Naast de zwemmers worden ook hun ouders en de trainers uitgenodigd deel te nemen aan de 
Nationale Speedo Dag. 

 

Organisatie en accommodatie 

• De Nationale Speedo Dag wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Zwembond. De 
locatie van de Nationale Speedo Dag wordt middels de uitnodiging bekend gemaakt. 

 

Datum 
• De Nationale Speedo Dag wordt gehouden op 19 september 2009. 
 

Programma 
• Voor alle deelnemers (sporters, trainers en ouders) wordt een dagprogramma georganiseerd met 

verschillende onderdelen. Het programma wordt vooraf op de website van de KNZB gepubliceerd 
en staat in de uitnodiging vermeld. 

 

Kosten 
• De kosten voor deelname zijn opgenomen in de tarievenlijst (zie de bijlage "tarieven, 

administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen") en zijn bij inschrijving 
verschuldigd. Zij worden via het verenigingsdepot verrekend. 

 

Plaatsing 
• Na de Kring Speedo Finale wordt door de KNZB voor elk programmanummer de SwimKick Top-

100 definitief vastgesteld. 

• Indien een deelnemer na de vijf Speedowedstrijden in de SwimKick Top-100 vermeld staat en zich 
bij de Kring Speedo Finale niet verbetert of niet deelneemt dan blijft het resultaat van de 
Speedowedstrijd staan. 

• Tijden van gediskwalificeerde deelnemers worden niet opgenomen in de SwimKick Top-100.  

• Elke zwemmer of zwemster welke in de SwimKick Top-100 staat genoteerd na de Kring Speedo 
Finales krijgt een aantal punten (nummer 100 krijgt 1 punt, nummer 99 krijgt 2 punten enzovoorts, 
t/m nummer 1 welke 100 punten krijgt). De dertig zwemmers en zwemsters per leeftijdsgroep met 
het hoogste aantal punten over alle zwemnummers worden uitgenodigd voor de Nationale Speedo 
Dag. 

• Een zwemmer of zwemster wordt toegevoegd aan de groep geselecteerden voor de Nationale 
Speedo Dag indien hij/zij op één van de zwemnummers na de vijf rondes en finale in de landelijke 
Top-5 staat en niet op de reguliere wijze geselecteerd is. 

 

Inschrijvingen 
• Uitnodigingen voor de Nationale Speedo Dag worden in tweevoud aan de zwemsecretariaten van 

de verenigingen gestuurd. Het aanmeldingsformulier dient via het zwemsecretariaat van de 
vereniging ingevuld retour te worden gezonden naar het Bondsbureau KNZB, afdeling Sport & 
Opleidingen, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. 

 

Herinnering 
• Alle deelnemers aan de Nationale Speedo Dag ontvangen een herinnering. 
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3.6 Kring Speedo Club Meet 
 
Wat is de Kring Speedo Club Meet: 
 
De gedachte achter de Speedo Club Meet is, om naast de individuele 
Speedowedstrijden, een echte teamwedstrijd te organiseren voor minioren. Zo leren 
jonge zwemmers wat het is om voor je club en je ploeggenoten te zwemmen. 
Besteed als vereniging de nodige aandacht aan de voorbereiding van deze wedstrijd 
om aan de deelnemers ook duidelijk het bijzondere van deze wedstrijd te laten 
merken. Een spandoek, een yell, een club-outfit……maak er een feest van!! 
  
Voor wie Zwemmers uit de leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 6 en zwemsters uit de 

leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 5 en in het bezit van een startvergunning kunnen 
deelnemen aan de Kring Speedo Club Meet. De teamgrootte is maximaal 18 
deelnemers. Verenigingen kunnen met meerdere teams deelnemen. Deelnemers 
kunnen slechts in één team starten. 

  
Waar De Kring Speedo Club Meet wordt in een 25m. bad georganiseerd door of namens 

de Kring in samenwerking met één of meerdere verenigingen. De plaats waar de 
Kring Speedo Club Meet wordt verzwommen wordt door de Kring uiterlijk 1 
september bekendgemaakt. 

  
Wanneer De Kring Speedo Club Meet wordt in de maand november verzwommen. Voor de 

exacte datum kunt u kijken in de bijlage "KNZB Nationale Wedstrijdkalender". 
  
Reglementen Bij de Kring Speedo Club Meet wordt de 2 starts regel gehanteerd. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de Kring Speedo Club Meet worden jaarlijks in de 

maand juni bekend gemaakt. 
  
Programma Het programma voor de Kring Speedo Club Meet wordt jaarlijks in de maand juni 

bekend gemaakt. 
  
Inschrijven Voor de Kring Speedo Club Meet dient op de reguliere wijze ingeschreven te 

worden. In het hoofdstuk ‘Zwemsecretariaat’ treft u meer informatie aan over 
inschrijven voor wedstrijden. Het adres waar u dient in te schrijven wordt bepaald 
door de Kring, u vindt dit in het Kring Informatie Blad of in de uitschrijving van de 
wedstrijd welke naar het verenigingssecretariaat wordt verstuurd. 

  
Kosten De kosten voor deelname worden door de Kring vastgesteld, u vindt dit in het Kring 

Informatie Blad of in de uitschrijving van de wedstrijd welke naar het 
verenigingssecretariaat wordt verstuurd. 
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Programma Kring Speedo Club Meet 2009 
 
 
     Vervangende 

tijd 
1. 4x50m vrije slag est. 2j, 2m, volgorde vrij meisjes minioren 3/4/5/ 

jongens minioren 4/5/6 
3.20.0 

2. 50m  schoolslag meisjes minioren 3 1.10.0 
3. 50m  schoolslag jongens minioren 3 en 4 1.10.0 
4. 50m vlinderslag meisjes minioren 5 0.55.0 
5. 50m  vlinderslag jongens minioren 6 0.55.0 
6. 100m  vrije slag meisjes minioren 4 1.55.0 
7. 100m  vrije slag jongens minioren 5 1.55.0 
8. 50m  rugslag meisjes minioren 3 1.05.0 
9. 50m rugslag jongens minioren 3 en 4 1.05.0 
10. 100m wisselslag meisjes minioren 5 1.55.0 
11. 100m  wisselslag jongens  minioren 6 1.55.0 
12. 50m  schoolslag meisjes minioren 4 1.05.0 
13. 50m  schoolslag jongens minioren 5 1.05.0 
14. 50m  vrije slag meisjes minioren 3 1.00.0 
15. 50m  vrije slag jongens  minioren 3 en 4 1.00.0 
16. 100m  vrije slag meisjes  minioren 5 1.45.0 
17. 100m  vrije slag jongens minioren 6 1.45.0 
18. 100m  wisselslag meisjes minioren 4 2.05.0 
19. 100m  wisselslag jongens minioren 5 2.05.0 
20. 4x50m wisselslag est meisjes minioren 3/4/5 3.40.0 
21. 4x50m  wisselslag est jongens minioren 4/5/6 3.40.0 
 
 

Bepalingen Kring Speedo Club Meet 2009 
 

Algemeen 
• Verenigingsteams met zwemmers uit de leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 6 en zwemsters uit de 

leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 5 kunnen in teamverband deelnemen aan de Kring Speedo Club 
Meet. 

• Voor de exacte leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen verwijzen wij u naar deel 2 van dit 
Handboek Zwemmen. 

 

Organisatie en accommodatie 
• De Kring Speedo Club Meet wordt door of namens de Kring (i.s.m. één of meerdere verenigingen) 

georganiseerd in een 25m. bad.  

• Het aanvragen van de Kring Speedo Club Meet geschiedt door de Kring door middel van het 
‘aanvraagformulier organisatie wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’ en is kosteloos. 

• Ook voor de Kring Speedo Club Meet geldt dat deze procedure bij de introductie van de 
internetkalender wordt gewijzigd. 

• Bij de Kring Speedo Club Meet wordt de 2 starts regel gehanteerd. 
 

Datum 
• De Kring Speedo Club Meet wordt georganiseerd op 21 en 22 november 2009. 
 

Programma 
• Het volledige programma alsmede de programmavolgorde vindt u in deze paragraaf van het 

Handboek Zwemmen. 

• De gepubliceerde volgorde van het Kring Speedo Club Meet programma mag niet worden 
gewijzigd. 

• Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma van de Kring Speedo Club Meet 
toe te voegen. 
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Kosten 
• De kosten voor deelname worden door de Kring vastgesteld. Bij de aanvang van het seizoen 

worden de deelnamekosten bekend gemaakt via het Kring Informatie Blad en via de uitschrijving 
van de wedstrijd. 

 

Plaatsing 
• Alle startvergunninghouders kunnen deelnemen aan de Kring Speedo Club Meet, het is niet 

toegestaan inschrijfbeperkingen of limieten vast te stellen. 
 

Inschrijven 
• De teamgrootte is maximaal 18 deelnemers. 

• Verenigingen kunnen met meerdere teams deelnemen. Deelnemers kunnen slechts in één team 
starten. 

• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) worden 
ingeschreven.  

• Elke deelnemer mag maximaal 3 x aan de start komen (incl. de estafettes). 

• Indien binnen één Kring meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts 
voor één wedstrijd worden ingeschreven.  

• De Kring maakt via het Kring Informatie Blad bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de 
Kring Speedo Club Meet gestuurd dienen te worden. 

 

Puntentelling 
• De snelste deelnemer/ster per vereniging telt mee in de puntentelling. 

• Er wordt een seconden puntentelling gehanteerd.  

• Er zijn vervangende tijden opgesteld, die gebruikt kunnen worden voor die nummers, waarop 
geen deelnemer(s) ingeschreven is (zijn), als de score langzamer is dan de vervangende tijd of bij 
ongerechtigd uitkomen. 

• Bij een diskwalificatie dienen bij de gemaakte tijd 3 strafseconden per 50 meter te worden 
opgeteld. Bij de estafettes dienen bij diskwalificatie 9 seconden te worden opgeteld. In alle 
gevallen kan het eindresultaat nooit meer bedragen dan de vervangende tijd. Bij de 
diskwalificaties waarbij volgens de diskwalificatiecodelijst geen tijd genoteerd mag worden in het 
proces verbaal wordt de vervangende tijd genoteerd ten behoeve van de puntentelling. 

• Onder ongerechtigd uitkomen wordt verstaan:  
� Het in strijd handelen met de leeftijdsbepalingen, ook als dit een estafettenummer betreft. 
� Het zwemmen van een groter aantal persoonlijke nummers of overschrijding van de maximale 

teamgrootte (18 deelnemers), dan volgens deze bepalingen is toegestaan. Bij overschrijding 
van dit aantal wordt het nummer waarbij de overschrijding plaatsvindt als ongerechtigd 
uitkomen beschouwd. 

• De kampioen van iedere Kring is geplaatst voor de landelijke finale, aangevuld met, afhankelijk 
van het aantal beschikbare banen, 2 tot 4 landelijk tijdsnelste verenigingsteams. 

• De definitieve uitslag, inclusief de finalisten, wordt door de KNZB vastgesteld. 
 

Prijzen 
• Alle deelnemers aan de Kring Speedo Club Meet wedstrijden ontvangen een oorkonde als 

herinnering.  

• De drie snelste teams ontvangen een verenigingsprijs. 
 

Uitslagen 
• Ten behoeve van de puntentelling en plaatsing voor de Nationale Speedo Club Meet dient door de 

organisatie, naast het gebruikelijke exemplaar, één extra proces-verbaal alsmede de tellijsten op 
de dag na de wedstrijd te worden gezonden aan het Bondsbureau KNZB, afdeling Sport & 
Opleidingen, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. 

• Twee weken voorafgaand aan de wedstrijd worden door de KNZB digitale tellijsten toegestuurd 
aan de Kring Speedo tellers. De ingevulde tellijsten dienen na afloop van de wedstrijd ter controle 
aan de KNZB te worden geretourneerd. 
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3.7 Nationale Speedo Club Meet 
 

Wat is de Nationale Speedo Club Meet: 

 

Tijdens de Finale van de Nationale Speedo Club Meet strijden de minioren ploegen 
van de sterkste vereniging uit elke Kring, aangevuld met, afhankelijk van de 
beschikbare banen, 2 tot 4 landelijk tijdsnelste verenigingsteams. 
Sinds de invoering van het Speedo Club Meet concept is de finale een doorslaand 
succes. Elk jaar weet de organisatie van deze wedstrijd weer een onvergetelijke dag 
te maken. Bewust wordt voor deze finalewedstrijd voor een andere programmering 
gekozen dan tijdens de wedstrijden in de Kringen. Dat maakt de wedstrijd minder 
voorspelbaar en dus extra spannend. 
  
Voor wie Zwemmers in de leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 6 en zwemsters in de 

leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 5 en in het bezit van een startvergunning 
kunnen deelnemen aan de Nationale Speedo Club Meet. 
De winnende verenigingen uit de veertien Kringen van de Kring Speedo 
Club Meet, aangevuld met minimaal de vier tijdsnelste teams vormen de in 
totaal 18* deelnemende ploegen aan de Nationale Speedo Club Meet 
(*afhankelijk van het aantal beschikbare banen). 

  
Waar De Nationale Speedo Club Meet wordt door de KNZB in samenwerking met 

één of meerdere verenigingen georganiseerd. De plaats van de finale wordt 
jaarlijks gepubliceerd en staat vermeld in de bepalingen welke aan de 
deelnemende verenigingen worden verstuurd. 

  
Wanneer De Nationale Speedo Club Meet wordt op 6 maart 2010 georganiseerd (zie 

de bijlage "KNZB Nationale Wedstrijdkalender"). 
  
Kosten De kosten per deelnemer staan jaarlijks vermeld in de tarievenlijst (zie de 

bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen"). 

  
Reglementen Bij de Nationale Speedo Club Meet wordt de 2 starts regel gehanteerd. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de Nationale Speedo Club Meet worden jaarlijks 

in de maand juni bekendgemaakt. 
  
Programma Het programma van de Nationale Speedo Club Meet wijkt bewust af van het 

programma uit de voorronde. Dit met als doel de wedstrijd spannender en 
minder voorspelbaar te maken. 
Het programma wordt jaarlijks door de KNZB vastgesteld en gepubliceerd 
in de maand juni. Alle finalisten krijgen het programma met de overige 
bepalingen toegestuurd. 

  
Aanmelden/inschrijven De verenigingen die in aanmerking komen voor deelname aan de Nationale 

Speedo Club Meet worden schriftelijk uitgenodigd door de KNZB. 
Met de uitnodiging wordt het wedstrijdprogramma, de wedstrijdbepalingen 
en de inschrijfformulieren verstuurd. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 
zeventien dagen voor de wedstrijd compleet ingevuld op het bondsbureau 
retour te zijn. 
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Programma Nationale Speedo Club Meet 2009 
 
 
 
1. 1 x 25/50/75 schoolslag estafette 25m schoolslag meisjes minioren 3  

50m schoolslag meisjes minioren 4 
75m schoolslag meisjes minioren 5 

2. 1 x 25/50/75 schoolslag estafette 25m schoolslag jongens minioren 3 en 4 
50m schoolslag jongens minioren 5 
75m schoolslag jongens minioren 6 

3. 50 vrije slag meisjes minioren 3 
4. 50m vrije slag jongens minioren 3 en 4 
5. 100m vrije slag meisjes minioren 4 
6. 100m vrije slag jongens minioren 5 
7. 1 x 25/50/75 rugslag estafette 25m rugslag meisjes minioren 3  

50m rugslag meisjes minioren 4 
75m rugslag meisjes minioren 5 

8. 1 x 25/50/75 rugslag estafette 25m rugslag jongens minioren 3 en 4 
50m rugslag jongens minioren 5 
75m rugslag jongens minioren 6 

9. 100m vrije slag meisjes minioren 5 
10. 100m vrije slag jongens minioren 6 
11. 100m wisselslag meisjes minioren 3 
12. 100m wisselslag jongens minioren 3 en 4 
13. 100m wisselslag meisjes minioren 4 
14. 100m wisselslag jongens minioren 5 
15. 1 x 25/50/75 vlinderslag estafette 25m vlinderslag meisjes minioren 3  

50m vlinderslag meisjes minioren 4 
75m vlinderslag meisjes minioren 5 

16. 1 x 25/50/75 vlinderslag estafette 25m vlinderslag jongens minioren 3 en 4 
50m vlinderslag jongens minioren 5 
75m vlinderslag jongens minioren 6 

17. 100m wisselslag meisjes minioren 5 
18. 100m wisselslag jongens minioren 6 
19. 6 x 25 vrije slag estafette jongens minioren 3 en 4, 5, 6, meisjes minioren 3,4,5 
 



KNZB Handboek Zwemmen 

 3-27 01-06-09 
 

Bepalingen Nationale Speedo Club Meet 2009 
 

Algemeen 
• Verenigingsteams met zwemmers uit de leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 6 en zwemsters uit de 

leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 5 kunnen in teamverband deelnemen aan de Kring Speedo Club 
Meet waar zij zich kunnen plaatsen voor deze finale. 

 

Organisatie 
• De Nationale Speedo Club Meet wordt door of namens de KNZB in een 25m. bad georganiseerd 

(i.s.m. één of meerdere verenigingen). 

• Bij de Nationale Speedo Club Meet wordt de 2 starts regel gehanteerd. 
 

Datum 
• De Nationale Speedo Club Meet wordt gehouden op 6 maart 2010. 
 

Kosten 
• Het inleggeld is opgenomen in de tarievenlijst (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en 

administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). Het verschuldigde bedrag wordt verrekend via 
het verenigingsdepot. 

 

Toegangsprijzen 
De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 

Volwassenen 
 
€ 4,00 

Kinderen tot en met 12 jaar en 
65+ 
€ 3,00 

De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Programma 
• Het volledige programma alsmede de programmavolgorde vindt u in deze paragraaf van het 

Handboek Zwemmen. 

• De gepubliceerde volgorde van het programma mag niet worden gewijzigd. 
 

Plaatsing 
• De 14 winnende verenigingsteams van de Kring Speedo Club Meet, aangevuld met, afhankelijk 

van het aantal beschikbare banen, 2 tot 4 landelijk tijdsnelste verenigingsteams, nemen deel aan 
de Nationale Speedo Club Meet. 

 

Inschrijven 
• De verenigingsteams die in aanmerking komen voor deelname worden door de KNZB 

geïnformeerd over deelname en inschrijvingsprocedure voor de Nationale Speedo Club Meet. 

• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) starten. 

• Elke deelnemer mag maximaal 3 x aan de start komen (incl. de estafettes). 

• Bij de persoonlijke nummers mag elke vereniging 2 deelnemers inschrijven, bij de 
estafettenummers één ploeg per vereniging. 

• Voor de inschrijving van de 25/50/75 estafette wordt de inschrijftijd bepaald door de drie 50 meter 
tijden van de deelnemers bij elkaar op te tellen. 

• Bij alle programmanummers dient er ingeschreven te worden met een tijd. 0.00 tijden worden niet 
geaccepteerd. 

 

Puntentelling 
• De snelste deelnemer per vereniging telt mee in de puntentelling. 

• Er is een plaats puntentelling. Nummer 1 krijgt 18 punten; nummer 2 17; nummer 3 16; daarna 
door naar 15 enz. (Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen). 

• Bij geen deelname op een nummer krijgt de betreffende vereniging geen punten. 

• Bij een diskwalificatie dienen bij de gemaakte tijd 3 strafseconden per 50 meter te worden 
opgeteld. Bij de estafettes dienen bij diskwalificatie 9 seconden te worden opgeteld. Waarna de 
plaats bepaald wordt voor de puntentelling.  
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• Bij diskwalificatie waarbij volgens de diskwalificatiecodelijst geen tijd genoteerd mag worden in het 
proces-verbaal zal de desbetreffende vereniging als laatste geplaatst worden ten behoeve van de 
puntentelling .  

 

Prijzen 
• Alle deelnemers aan de Finale ontvangen een herinnering. 

• De ploegen die als nummer 1, 2 en 3 eindigen, ontvangen een prijs. Per team zijn hiervoor 
maximaal 25 prijzen beschikbaar. 
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3.8 E.ON Nationale Zwemcompetitie 
 

Wat is de E.ON Nationale Zwemcompetitie: 
 
De E.ON Nationale Zwemcompetitie wordt door de KNZB georganiseerd. De 
doelstelling is dat alle zwemverenigingen die bij de KNZB zijn aangesloten deel 
kunnen nemen aan deze competitie zodat zij zich als team kunnen meten met 
andere verenigingen van min of meer gelijke sterkte. Om dit te bereiken is de E.ON 
Nationale Zwemcompetitie opgedeeld in drie District niveaus en vier Landelijke 
niveaus. Hierdoor onderscheiden we:  
 
Hoofdklasse 
A-klasse 
B-klasse 
C-klasse 
District 1

e
 klasse 

District 2
e
 klasse 

District 3
e
 klasse 

De landelijke competitie bestaat uit vier ronden (wedstrijddagen) en de district competitie uit vijf 
ronden (wedstrijddagen). Voor de hoofdklasse is er een vijfde (finale) ronde. Daarnaast is een 
promotie-/degradatiewedstrijd voor de Hoofdklasse en A-klasse alsmede voor de C-klasse en Districts 
1

e
 klasse. 

  
Voor wie De E.ON Nationale Zwemcompetitie is voor alle verenigingen die aan 

wedstrijdzwemmen doen. Met een kleine wedstrijdploeg kan al 
ingeschreven worden voor de District 3

e
 klasse doordat hier slechts weinig 

deelnemers en leeftijden nodig zijn voor de puntentelling. De leeftijd van 
de deelnemers is 6 jaar en ouder. De jongste leeftijdsgroep telt echter niet 
mee voor de puntentelling. Er is geen bovenleeftijdsgrens voor de E.ON 
Nationale Zwemcompetitie. 

  
Waar De competitiewedstrijden worden georganiseerd door de deelnemende 

verenigingen. Zij bepalen onderling waar de diverse wedstrijden worden 
gezwommen. De finale van de Hoofdklasse en de promotie-/degradatie-
wedstrijden worden door de KNZB georganiseerd.. 

  
Wanneer Voor alle competitiewedstrijden zijn door de KNZB landelijk dezelfde data 

gereserveerd op de wedstrijdkalender. Alleen in zeer bijzondere gevallen 
kan van deze data worden afgeweken (zie ook bepalingen E.ON 
Nationale Zwemcompetitie). 

  
Kosten De kosten voor deelname aan de E.ON Nationale Zwemcompetitie 

(inclusief aanvraagkosten wedstrijden) zijn opgenomen in de tarievenlijst 
(zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve 
heffingen Handboek Zwemmen"). 

 Een vereniging die voor het eerst deelneemt aan de E.ON Nationale 
Zwemcompetitie start in de laagste klasse van de district competitie 
(District 3

e
 klasse). Als u zich aanmeldt worden de verschuldigde kosten in 

de maand januari van uw verenigingsdepot afgeschreven. U bent geen 
aanvraagkosten voor de wedstrijd verschuldigd. 
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Reglement 
 

De reglementtekst betreffende de E.ON Nationale Zwemcompetitie luidt:  
Artikel D21 Nationale Zwemcompetitie. 
21.1 Jaarlijks wordt de Nationale Zwemcompetitie georganiseerd. 
21.2 Alle geldende bepalingen worden jaarlijks door het 
 bondsbestuur vastgesteld en uiterlijk 15 juni in het bondsblad 
 gepubliceerd, zulks met inachtneming van de bepalingen in de 
 afdelingen C en D van dit reglement. 
21.3 Het inleggeld wordt jaarlijks vastgesteld. Het maximale tarief is 
 vastgesteld in de bijlage bij het huishoudelijk reglement. Het 
 inleggeld kan per afdeling verschillen. In alle gevallen zijn de 
 wedstrijdaanvraagkosten inbegrepen. 
Bij vrijwel alle wedstrijden van de E.ON Nationale Zwemcompetitie wordt 
de 2 starts regel gehanteerd. Alleen bij de finaleronde van de Hoofdklasse 
en de promotie-/degradatiewedstrijd tussen Hoofdklasse en A-klasse geldt 
de 1 start regel. 

  
Bepalingen De bepalingen betreffende de E.ON Nationale Z wemcompetitie worden 

jaarlijks in de maand juni bekendgemaakt.  
  
Programma Het programma voor de E.ON Nationale Zwemcompetitie wordt jaarlijks in 

de maand juni bekendgemaakt. 
  
Aanmelden en opzeggen 
E.ON Nationale 
Zwemcompetitie 

Aanmelden om deel te nemen aan de E.ON Nationale Zwemcompetitie 
dient schriftelijk te geschieden bij het KNZB Bondsbureau, afdeling Sport 
& Opleidingen, voor 1 september. Een team dat start in de E.ON 
Nationale Zwemcompetitie wordt ingedeeld in de 3

e
 klasse van de district 

competitie. 
Opzegging dient eveneens schriftelijk voor 1 september te geschieden. 
Als u zich niet (tijdig) afmeld worden de verschuldigde kosten in maart van 
uw verenigingsdepot afgeschreven. 

  
Poule indeling; met welke 
verenigingen zwemmen 
we competitiewedstrijden 

De wedstrijden van de E.ON Nationale Zwemcompetitie dienen met 
minimaal één andere vereniging verzwommen te worden. Deelnemende 
verenigingen dienen zelf ‘partners’ te zoeken voor de wedstrijden in de 
E.ON Nationale Zwemcompetitie. Bij District competities wordt dit veelal 
gecoördineerd door de Kringen. Zij schrijven hiertoe een vergadering uit. 
Hierover kunt u meer informatie krijgen bij uw Kring. 

  
Uitslagen en puntentelling Elke deelnemende vereniging dient uiterlijk drie dagen na de wedstrijd het 

juiste telformulier voor de betreffende afdeling en competitieronde in te 
sturen naar de juiste teller. Wij adviseren u een kopie van het telformulier 
te bewaren. 
De organiserende vereniging dient een set uitslagen (Proces Verbaal of 
PV) in te sturen naar:  
De teller(s) van de afdelingen/districten waaruit verenigingen hebben 
deelgenomen (extra PV). 
De Kring (zoals te doen gebruikelijk). 
De KNZB (zoals te doen gebruikelijk). 
De telformulieren vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl) bij 
het programma Zwemmen onder download. 
De resultaten van de competitieronde worden gepubliceerd in de digitale 
Nieuwsbrief Zwemmen. Tevens vindt u deze resultaten op de website van 
de KNZB (www.knzb.nl). 
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 Met betrekking tot de E.ON Nationale Zwemcompetitie worden op diverse 
websites en andere publicaties standen gepubliceerd. Wij stellen het op 
prijs dat initiatieven worden ontplooid om zo snel mogelijk de voorlopige 
resultaten bekend te maken. De weergegeven scores zijn veelal juist, 
maar zeker niet altijd voor alle verenigingen. Benadrukt moet worden dat 
slechts de door de KNZB competitietellers verstrekte standen, of de op de 
KNZB website gepubliceerde standen officieel zijn. Alle uitslagen en 
telformulieren worden door een zestal vrijwilligers gecontroleerd. Deze 
intensieve klus is als regel op de vrijdag na een competitieweekeinde 
afgerond. Pas dan zijn de scores als vaststaand te beschouwen. 

  
Attentie! Het is raadzaam om tijdens de competitiewedstrijden het complete 

programma en de bepalingen bij u te hebben. Geadviseerd wordt om 
voorafgaande aan de competitie samen met de verenigingen uit de poule 
afspraken te maken. Tevens wordt aangeraden om deze afspraken 
schriftelijk vast te leggen. 
 
Ook komt het voor dat wedstrijden worden afgelast vanwege de 
weersomstandigheden. 
Graadmeter hierbij is over het algemeen het wel of niet rijden van het 
openbaar vervoer. Wanneer er via journaals, teletekst of andere media 
melding wordt gemaakt van het niet rijden van het openbaar vervoer, kan 
men niet verwachten dat er wel veilig met de auto gereden kan worden. 
Verenigingen doen er dan verstandig aan met de organisatie te bellen, om 
te overleggen of de wedstrijd alsnog doorgang kan vinden, of dat er niet 
verschenen kan worden. 
 
Regelmatig komt het voor dat wedstrijden door de scheidsrechter worden 
afgelast vanwege een te hoge watertemperatuur of andere 
onvolkomenheden aan het wedstrijdbassin (zie reglementen voor de eisen 
aan een wedstrijdbassin). Wij raden aan de afspraken over bijvoorbeeld 
watertemperatuur en waterdiepte met de verhuurder schriftelijk vast te 
leggen, zodat bij eventuele afgelasting de financiële gevolgen bij de 
verhuurder geclaimd kunnen worden. 
 
In het geval van de E.ON Nationale Zwemcompetitie, dient deze wedstrijd 
dan binnen 2 weken na de wedstrijddatum alsnog verzwommen te 
worden. Wij verzoeken u dit dan wel op het bondsbureau bekend te 
maken, door middel van een brief, telefoon of e-mail. Mocht door 
omstandigheden niet lukken om binnen 2 weken de wedstrijd alsnog te 
laten verzwemmen, dan kan een verzoek gericht worden aan de 
competitieleider E.ON Nationale Zwemcompetitie, voor een andere 
wedstrijddatum (welke dan binnen 4 weken na de wedstrijddatum dient te 
vallen). Mocht na deze datum de wedstrijd alsnog niet verzwommen zijn, 
dan wordt bij de tellingen de vervangende tijden aangehouden. 
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3.9 Programma E.ON Nationale Zwemcompetitie 2009/2010  
 
In verband met het in vele gevallen gecombineerd verzwemmen van wedstrijden uit verschillende 
klassen, is er voor gekozen om alle programmanummers door te laten lopen. De digitale 
programmagegevens zijn voor organiserende verenigingen beschikbaar via Splash Meet Manager.  
 
 

Deel 1 E.ON Nationale Zwemcompetitie district klasse 1 2 3 

1 4x100m vrije slag est dames senioren open X X  
2 4x50m vrije slag est dames senioren open   X 
3 4x50m wisselslag est jongens junioren 4 en later X X X 
4 25m rugslag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
5 100m schoolslag meisjes junioren 1 en later X   
6 50m schoolslag meisjes junioren 1 en later  X X 
7 100m schoolslag jongens minioren 6 en later X   
8 50m schoolslag jongens minioren 6 en later  X X 
9 100m wisselslag meisjes junioren 3 en later X X X 
10 100m wisselslag jongens junioren 2 en later X X X 
11 50m vrije slag meisjes jeugd 2 en later X X X 
12 50m vrije slag jongens junioren 4 en later X X X 
13 100m vlinderslag dames senioren 2 en later X X  
14 50m vlinderslag dames senioren 2 en later   X 
15 100m vlinderslag jongens jeugd 2 en later X X  
16 50m vlinderslag jongens jeugd 2 en later   X 
17 100m schoolslag dames senioren open X   
18 50m schoolslag dames senioren open  X X 
19 100m schoolslag heren senioren open X   
20 50m schoolslag heren senioren open  X X 
21 50m vrije slag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
22 50m rugslag meisjes junioren 1 en later X X  
23 25m rugslag meisjes junioren 1 en later   X 
24 50m rugslag jongens minioren 6 en later X X  
25 25m rugslag jongens minioren 6 en later   X 
26 100m vrije slag meisjes junioren 3 en later X X  
27 50m rugslag meisjes junioren 3 en later   X 
28 100m vrije slag jongens junioren 2 en later X X  
29 50m rugslag jongens junioren 2 en later   X 
30 200m schoolslag meisjes jeugd 2 en later X   
31 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en later  X X 
32 200m schoolslag jongens junioren 4 en later X   
33 100m schoolslag jongens junioren 4 en later  X X 
34 200m vrije slag dames senioren 2 en later X X  
35 100m vrije slag dames senioren 2 en later   X 
36 200m vrije slag jongens jeugd 2 en later X X  
37 100m vrije slag jongens jeugd 2 en later   X 
38 100m wisselslag dames senioren open X X X 
39 100m wisselslag heren senioren open X X X 
40 4x50m vrije slag est meisjes junioren 3 en later X X X 
41 4x100m vrije slag est jongens jeugd 2 en later X X  
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Deel 2 E.ON Nationale Zwemcompetitie district klasse 1 2 3 

1 4x100m vrije slag est heren senioren open X X  
2 4x50m vrije slag est heren senioren open   X 
3 4x50m wisselslag est dames senioren 2 en later X X  
4 25m vrije slag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
5 100m wisselslag jongens minioren 6 en later  X X X 
6 100m wisselslag meisjes junioren 1 en later  X X X 
7 100m schoolslag jongens junioren 2 en later  X X  
8 50m schoolslag jongens junioren 2 en later    X 
9 100m schoolslag meisjes junioren 3 en later X X  
10 50m schoolslag meisjes junioren 3 en later   X 
11 100m vlinderslag jongens junioren 4 en later  X   
12 50m vlinderslag jongens junioren 4 en later   X X 
13 100m vlinderslag meisjes jeugd 2 en later  X   
14 50m vlinderslag meisjes jeugd 2 en later   X X 
15 100m schoolslag jongens jeugd 2 en later  X   
16 50m schoolslag jongens jeugd 2 en later  X X 
17 100m schoolslag dames senioren 2 en later X   
18 50m schoolslag dames senioren 2 en later   X X 
19 200m vrije slag heren senioren open X X  
20 100m vrije slag heren senioren open   X 
21 200m vrije slag dames senioren open X X  
22 100m vrije slag dames senioren open   X 
23 50m schoolslag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
24 50m vrije slag jongens minioren 6 en later X X  
25 25m vrije slag jongens minioren 6 en later   X 
26 50m vrije slag meisjes junioren 1 en later X X  
27 25m vrije slag meisjes junioren 1 en later   X 
28 100m rugslag jongens junioren 2 en later  X X X 
29 100m rugslag meisjes junioren 3 en later  X X X 
30 100m vrije slag jongens junioren 4 en later  X X  
31 50m vrije slag jongens junioren 4 en later    X 
32 100m vrije slag meisjes jeugd 2 en later X X  
33 50m vrije slag meisjes jeugd 2 en later    X 
34 200m wisselslag jongens jeugd 2 en later  X X  
35 100m wisselslag jongens jeugd 2 en later   X 
36 200m wisselslag dames senioren 2 en later  X X  
37 100m wisselslag dames senioren 2 en later   X 
38 200m rugslag heren senioren open X   
39 100m rugslag heren senioren open  X X 
40 200m rugslag dames senioren open X   
41 100m rugslag dames senioren open  X X 
42 4x50m wisselslag est jongens junioren 2 en later X X X 
43 4x50m vrije slag est mix jongens minioren 6 en later, 

meisjes junioren 1 en later  
(1j, 1m, 1j, 1m) 

X X X 

 



Deel 3 Deelnemen aan… 

 3-34 01-06-09 

 

Deel 3 E.ON Nationale Zwemcompetitie district klasse 1 2 3 

1 4x100m wisselslag est heren senioren open X X  
2 4x50m wisselslag est heren senioren open   X 
3 4x100m vrije slag est dames senioren 2 en later X X  
4 25m vlinderslag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
5 50m schoolslag meisjes junioren 1 en later X X X 
6 50m schoolslag jongens minioren 6 en later  X X X 
7 50m vlinderslag meisjes junioren 3 en later X X X 
8 50m vlinderslag jongens junioren 2 en later X X X 
9 100m rugslag meisjes jeugd 2 en later  X   
10 50m rugslag meisjes jeugd 2 en later   X X 
11 100m rugslag jongens junioren 4 en later  X   
12 50m rugslag jongens junioren 4 en later   X X 
13 50m vrije slag dames senioren 2 en later  X X X 
14 50m vrije slag jongens jeugd 2 en later  X X X 
15 200m schoolslag dames senioren open X   
16 100m schoolslag dames senioren open  X X 
17 200m schoolslag heren senioren open X   
18 100m schoolslag heren senioren open  X X 
19 50m rugslag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
20 100m rugslag meisjes junioren 1 en later  X X  
21 50m rugslag meisjes junioren 1 en later    X 
22 100m rugslag jongens minioren 6 en later  X X  
23 50m rugslag jongens minioren 6 en later    X 
24 50m vrije slag meisjes junioren 3 en later  X X X 
25 50m vrije slag jongens junioren 2 en later  X X X 
26 200m wisselslag meisjes jeugd 2 en later  X   
27 100m wisselslag meisjes jeugd 2 en later   X X 
28 200m wisselslag jongens junioren 4 en later  X   
29 100m wisselslag jongens junioren 4 en later   X X 
30 200m rugslag dames senioren 2 en later  X   
31 100m rugslag dames senioren 2 en later   X X 
32 200m rugslag jongens jeugd 2 en later  X   
33 100m rugslag jongens jeugd 2 en later  X X 
34 100m vrije slag dames senioren open X X  
35 50m vrije slag dames senioren open   X 
36 100m vrije slag heren senioren open X X  
37 50m vrije slag heren senioren open   X 
38 4x50m wisselslag est meisjes jeugd 2 en later  X X X 
39 4x25m schoolslag est mix jongens minioren 6 en later, 

meisjes junioren 1 en later  
(1j, 1m, 1j, 1m) 

X X X 
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Deel 4 E.ON Nationale Zwemcompetitie district klasse 1 2 3 

1 4x100m wisselslag est dames senioren open X X  
2 4x50m wisselslag est dames senioren open   X 
3 4x50m vrije slag est jongens junioren 4 en later X X X 
4 25m schoolslag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
5 100m vrije slag meisjes junioren 1 en later X X  
6 50m vrije slag meisjes junioren 1 en later    X 
7 100m vrije slag jongens minioren 6 en later  X X  
8 50m vrije slag jongens minioren 6 en later    X 
9 50m rugslag meisjes junioren 3 en later  X X X 
10 50m rugslag jongens junioren 2 en later  X X X 
11 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en later  X   
12 50m schoolslag meisjes jeugd 2 en later   X X 
13 100m schoolslag jongens junioren 4 en later  X   
14 50m schoolslag jongens junioren 4 en later   X X 
15 100m wisselslag dames senioren 2 en later  X X X 
16 100m wisselslag jongens jeugd 2 en later  X X X 
17 100m vlinderslag dames senioren open X X X 
18 100m vlinderslag heren senioren open X X X 
19 50m vrije slag meisjes/jongens minioren 4 en later X X X 
20 100m schoolslag meisjes junioren 1 en later  X X  
21 25m schoolslag meisjes junioren 1 en later    X 
22 100m schoolslag jongens minioren 6 en later  X X  
23 25m schoolslag jongens minioren 6 en later    X 
24 200m wisselslag meisjes junioren 3 en later X   
25 100m wisselslag meisjes junioren 3 en later  X X 
26 200m wisselslag jongens junioren 2 en later X   
27 100m wisselslag jongens junioren 2 en later   X X 
28 200m vrije slag meisjes jeugd 2 en later  X X  
29 100m vrije slag meisjes jeugd 2 en later    X 
30 200m vrije slag jongens junioren 4 en later  X X  
31 100m vrije slag jongens junioren 4 en later    X 
32 200m schoolslag dames senioren 2 en later  X   
33 100m schoolslag dames senioren 2 en later   X X 
34 200m schoolslag jongens jeugd 2 en later  X   
35 100m schoolslag jongens jeugd 2 en later   X X 
36 100m rugslag dames senioren open X   
37 50m rugslag dames senioren open  X X 
38 100m rugslag heren senioren open  X   
39 50m rugslag heren senioren open  X X 
40 4x50m wisselslag est meisjes junioren 3 en later  X X X 
41 4x25m vrije slag est mix minioren 4 en later  

(1j, 1m, 1j, 1m) 
X X X 
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Deel 5 E.ON Nationale Zwemcompetitie district klasse 1 2 3 

1 4x50m wisselslag est jongens jeugd 2 en later  X X  
2 4x50m vrije slag est meisjes jeugd 2 en later  X X X 
3 100m wisselslag meisjes/jongens minioren 4 en later  X X X 
4 50m vlinderslag meisjes junioren 1 en later  X X  
5 25m vlinderslag meisjes junioren 1 en later    X 
6 50m vlinderslag jongens minioren 6 en later X X  
7 25m vlinderslag jongens minioren 6 en later   X 
8 200m vrije slag meisjes junioren 3 en later  X   
9 100m vrije slag meisjes junioren 3 en later   X X 
10 200m vrije slag jongens junioren 2 en later  X   
11 100m vrije slag jongens junioren 2 en later   X X 
12 100m wisselslag meisjes jeugd 2 en later  X X X 
13 100m wisselslag jongens junioren 4 en later X X X 
14 100m rugslag dames senioren 2 en later  X   
15 50m rugslag dames senioren 2 en later   X X 
16 100m rugslag jongens jeugd 2 en later  X   
17 50m rugslag jongens jeugd 2 en later   X X 
18 200m wisselslag dames senioren open X X  
19 100m wisselslag dames senioren open   X 
20 200m wisselslag heren senioren open X X  
21 100m wisselslag heren senioren open   X 
22 25m schoolslag meisjes/jongens minioren 4 en later  X X X 
23 100m vrije slag meisjes junioren 1 en later  X   
24 50m vrije slag meisjes junioren 1 en later  X X 
25 100m vrije slag jongens minioren 6 en later  X   
26 50m vrije slag jongens minioren 6 en later   X X 
27 50m schoolslag meisjes junioren 3 en later  X X X 
28 50m schoolslag jongens junioren 2 en later  X X X 
29 200m rugslag meisjes jeugd 2 en later  X   
30 100m rugslag meisjes jeugd 2 en later   X X 
31 200m rugslag jongens junioren 4 en later  X   
32 100m rugslag jongens junioren 4 en later   X X 
33 100m vrije slag dames senioren 2 en later  X X X 
34 100m vrije slag jongens jeugd 2 en later  X X X 
35 50m vrije slag dames senioren open X X X 
36 50m vrije slag heren senioren open X X X 
37 4x50m vrije slag est jongens junioren 2 en later  X X X 
38 4x25m schoolslag est mix minioren 4 en later  

(1j, 1m, 1j, 1m) 
X X X 

39 8x50m vrije slag est mix 
(In de volgorde: 1 jongen jun.2 en later, 1 meisje jun.3 en 
later, 1 jongen jun.4 en later,1 meisje jeugd 2 en later, 1 
jongen jeugd 2 en later, 1 dame sen.2 en later, 1 heer 
sen., 1 dame sen.) 

X X X 
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Deel 1 E.ON Nationale Zwemcompetitie landelijk Hoofd A B C 

1 4x200m vrije slag est meisjes junioren 3 en later X    
2 4x100m vrije slag est meisjes junioren 3 en later  X X X 
3 4x50m wisselslag est mix meisjes junioren 1 en later, 

jongens minioren 6 en later (2j, 2m, volgorde vrij) 
X X X X 

4 100m schoolslag dames senioren open X X X X 
5 400m vrije slag heren senioren open X X X X 
6 100m rugslag dames senioren 2 en later X X X X 
7 200m schoolslag jongens jeugd 2 en later X X X X 
8 200m vrije slag meisjes jeugd 2 en later X X X X 
9 100m schoolslag jongens junioren 4 en later X X X X 
10 50m rugslag dames senioren open X X X X 
11 100m wisselslag heren senioren open X X X X 
12 100m vlinderslag meisjes junioren 3 en later X X X X 
13 200m rugslag jongens junioren 2 en later X X X  
14 100m rugslag jongens junioren 2 en later    X 
15 50m vrije slag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
16 100m wisselslag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
17 400m vrije slag dames senioren open X X X X 
18 100m schoolslag heren senioren open X X X X 
19 200m schoolslag dames senioren 2 en later X X X X 
20 100m rugslag jongens jeugd 2 en later X X X X 
21 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en later X X X X 
22 200m vrije slag jongens junioren 4 en later X X X X 
23 100m wisselslag dames senioren open X X X X 
24 50m rugslag heren senioren open X X X X 
25 200m rugslag meisjes junioren 3 en later X X X  
26 100m rugslag meisjes junioren 3 en later    X 
27 100m vlinderslag jongens junioren 2 en later X X X X 
28 100m wisselslag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
29 50m vrije slag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
30 4x100m wisselslag est dames senioren open X X X X 
31 4x100m vrije slag est heren senioren open X X X X 
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Deel 2 E.ON Nationale Zwemcompetitie landelijk Hoofd A B C 

1 4x200m vrije slag est jongens junioren 4 en later X    
2 4x100m vrije slag est jongens junioren 4 en later  X X X 
3 4x50m vrije slag est mix meisjes junioren 1 en later, 

jongens minioren 6 en later (1j, 1m, 1j, 1m) 
X X X X 

4 400m wisselslag dames senioren open X X   
5 200m wisselslag dames senioren open   X X 
6 100m vlinderslag heren senioren open X X X X 
7 100m schoolslag dames senioren 2 en later X X X X 
8 400m vrije slag jongens jeugd 2 en later X X   
9 200m vrije slag jongens jeugd 2 en later   X X 
10 200m rugslag meisjes jeugd 2 en later X X X  
11 100m rugslag meisjes jeugd 2 en later    X 
12 100m vlinderslag jongens junioren 4 en later X X X X 
13 50m schoolslag dames senioren open X X X X 
14 200m vrije slag heren senioren open X X X X 
15 200m wisselslag meisjes junioren 3 en later X X X X 
16 100m vrije slag jongens junioren 2 en later X X X X 
17 100m rugslag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
18 50m schoolslag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
19 200m vrije slag dames senioren open X X X X 
20 50m schoolslag heren senioren open X X X X 
21 400m vrije slag dames senioren 2 en later X X   
22 200m vrije slag dames senioren 2 en later   X X 
23 100m schoolslag jongens jeugd 2 en later X X X X 
24 100m vlinderslag meisjes jeugd 2 en later X X X X 
25 200m rugslag jongens junioren 4 en later X X X  
26 100m rugslag jongens junioren 4 en later    X 
27 100m vlinderslag dames senioren open X X X X 
28 400m wisselslag heren senioren open X X   
29 200m wisselslag heren senioren open   X X 
30 100m vrije slag meisjes junioren 3 en later X X X X 
31 200m wisselslag jongens junioren 2 en later X X X X 
32 50m schoolslag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
33 100m rugslag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
34 4x100m vrije slag est dames senioren open X X X X 
35 4x100m wisselslag est heren senioren open X X X X 
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Deel 3 E.ON Nationale Zwemcompetitie landelijk Hoofd A B C 

1 4x200m vrije slag est dames senioren open X X X X 
2 100m schoolslag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
3 50m rugslag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
4 100m rugslag meisjes junioren 3 en later X X X X 
5 200m schoolslag jongens junioren 2 en later X X X  
6 100m schoolslag jongens junioren 2 en later    X 
7 50m vlinderslag dames senioren open X X X X 
8 200m schoolslag heren senioren open X X X X 
9 100m vrije slag meisjes jeugd 2 en later X X X X 
10 400m wisselslag jongens junioren 4 en later X X   
11 200m wisselslag jongens junioren 4 en later    X X 
12 200m wisselslag dames senioren 2 en later X X X X 
13 200m vlinderslag jongens jeugd 2 en later X    
14 100m vlinderslag jongens jeugd 2 en later  X X X 
15 200m rugslag dames senioren open X X X X 
16 100m vrije slag heren senioren open X X X X 
17 50m rugslag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
18 100m schoolslag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
19 200m schoolslag meisjes junioren 3 en later X X X  
20 100m schoolslag meisjes junioren 3 en later    X 
21 100m rugslag jongens junioren 2 en later X X X X 
22 100m vrije slag dames senioren open X X X X 
23 50m vlinderslag heren senioren open X X X X 
24 400m wisselslag meisjes jeugd 2 en later X X   
25 200m wisselslag meisjes jeugd 2 en later   X X 
26 100m vrije slag jongens junioren 4 en later X X X X 
27 200m vlinderslag dames senioren 2 en later X    
28 100m vlinderslag dames senioren 2 en later  X X X 
29 200m wisselslag jongens jeugd 2 en later X X X X 
30 200m schoolslag dames senioren open X X X X 
31 200m rugslag heren senioren open X X X X 
32 4x100m vrije slag est meisjes junioren 3 en later X    
33 4x50m vrije slag est meisjes junioren 3 en later  X X X 
34 4x100m wisselslag est jongens junioren 4 en later X X X X 
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Deel 4 E.ON Nationale Zwemcompetitie landelijk Hoofd A B C 

1 4x200m vrije slag est heren senioren open X X X X 
2 50m vlinderslag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
3 100m vrije slag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
4 400m vrije slag meisjes junioren 3 en later X X   
5 200m vrije slag meisjes junioren 3 en later   X X 
6 100m schoolslag jongens junioren 2 en later X X X X 
7 200m vlinderslag dames senioren open X X X X 
8 100m rugslag heren senioren open X X X X 
9 200m schoolslag meisjes jeugd 2 en later X X X  
10 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en later    X 
11 100m rugslag jongens junioren 4 en later X X X X 
12 200m rugslag dames senioren 2 en later X X X X 
13 100m vrije slag jongens jeugd 2 en later X X X X 
14 50m vrije slag dames senioren open X X X X 
15 200m wisselslag heren senioren open X X X X 
16 100m vrije slag meisjes minioren 4,5, junioren 1 X X X X 
17 50m vlinderslag jongens minioren 4,5,6 X X X X 
18 100m schoolslag meisjes junioren 3 en later X X X X 
19 400m vrije slag jongens junioren 2 en later X X   
20 200m vrije slag jongens junioren 2 en later   X X 
21 200m wisselslag dames senioren open X X X X 
22 50m vrije slag heren senioren open X X X X 
23 100m rugslag meisjes jeugd 2 en later X X X X 
24 200m schoolslag jongens junioren 4 en later X X X  
25 100m schoolslag jongens junioren 4 en later    X 
26 100m vrije slag dames senioren 2 en later X X X X 
27 200m rugslag jongens jeugd 2 en later X X X X 
28 100m rugslag dames senioren open X X X X 
29 200m vlinderslag heren senioren open X X X X 
30 4x100m vrije slag est jongens junioren 4 en later X    
31 4x50m vrije slag est jongens junioren 4 en later  X X X 
32 4x100m wisselslag est meisjes junioren 3 en later X X X X 
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Finale Hoofdklasse, promotie-/degradatiewedstrijd Hoofdklasse/A-klasse  

 Ochtendsessie  Middagsessie 
1 4x50m vrije slag est mix meisjes junioren 1 el, 

jongens minioren 6 el (1j, 1m, 1j, 1m) 
23 4x100m wisselslag est mix meisjes junioren 3 el, 

jongens junioren 2 el (2j, 2m, volgorde vrij) 
2 4x200m vrije slag est mix meisjes jeugd, jongens 

junioren 4 el (1j, 1m, 1j, 1m) 
24 4x100m vrije slag est mix dames senioren 2 el, 

jongens jeugd (1j, 1d, 1j, 1d) 
3 100m rugslag heren senioren open 25 200m wisselslag heren senioren open 
4 200m rugslag dames senioren open 26 100m vrije slag dames senioren open 
5 200m vrije slag jongens junioren 2 el 27 50m rugslag jongens minioren 6 el 
6 100m wisselslag meisjes junioren 3 el 28 50m schoolslag meisjes junioren 1 el 
7 100m vlinderslag jongens jeugd 2 el 29 200m wisselslag jongens junioren 4 el 
8 200m vrije slag dames senioren 2 el 30 100m vrije slag meisjes jeugd 2 el 
9 200m vlinderslag heren senioren open 31 100m schoolslag heren senioren open 
10 100m vlinderslag dames senioren open 32 200m schoolslag dames senioren open 
11 50m vlinderslag jongens minioren 6 el 33 100m rugslag jongens junioren 2 el 
12 100m wisselslag meisjes junioren 1 el 34 100m schoolslag meisjes junioren 3 el 
13 100m schoolslag jongens junioren 4 el 35 200m rugslag jongens jeugd 2 el 
14 100m rugslag meisjes jeugd 2 el 36 200m schoolslag dames senioren 2 el 
15 50m vrije slag heren senioren open 37 50m rugslag heren senioren open 
16 50m schoolslag dames senioren open 38 50m vlinderslag dames senioren open 
17 100m wisselslag jongens junioren 2 el 39 100m schoolslag jongens minioren 6 el 
18 200m vrije slag meisjes junioren 3 el 40 100m rugslag meisjes junioren 1 el 
19 200m vrije slag jongens jeugd 2 el 41 100m vrije slag jongens junioren 4 el 
20 100m vlinderslag dames senioren 2 el 42 200m wisselslag meisjes jeugd 2 el 
21 4x100m wisselslag est heren senioren open 43 4x200m vrije slag est heren senioren open 
22 4x200m vrije slag est dames senioren open 44 4x100m wisselslag est dames senioren open 
 

 

45 12x50m vrije slag est mix 
(In de volgorde: 1 jongen min.6 en later, 1 meisje 
jun.1 en later, 1 jongen jun.2 en later, 1 meisje 
jun.3 en later, 1 jongen jun.4 en later,1 meisje 
jeugd 2 en later, 1 jongen jeugd 2 en later, 1 dame 
sen.2 en later, 1 heer sen., 1 dame sen, 1 heer 
sen., 1 dame sen) 
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Bepalingen E.ON Nationale Zwemcompetitie 
 

Algemeen 
• De E.ON Nationale Zwemcompetitie bestaat uit: 

Hoofdklasse 15 teams 
A-klasse  30 teams 
B-klasse 30 teams 
C-klasse 30 teams 
District 1

e
 klasse Afhankelijk van totaal aantal verenigingen per district. 

District 2
e
 klasse Afhankelijk van totaal aantal verenigingen per district. 

District 3
e
 klasse Afhankelijk van totaal aantal verenigingen per district. 

• Aan de E.ON Nationale Zwemcompetitie kan worden deelgenomen door zwemmers en 
zwemsters vanaf de zesde verjaardag.  
De resultaten van de programmanummers voor de leeftijdsgroep minioren 4 en later tellen niet 
mee voor het wedstrijdresultaat van het deelnemende team. De leeftijdsgroep minioren 4 kan wel 
starten op de programmanummers voor jongens minioren 6 en later en meisjes junioren 1 en later 
en kan in dat geval voor de puntentelling in aanmerking komen. 
Voor minioren dient u zich te houden aan de leeftijdsbepalingen (artikel D3A) en 
leeftijdsbeperkingen (artikel D3B) in het KNZB reglement. 

• Een vereniging kan met meerdere teams aan de competitie deelnemen. 
 

Organisatie en accommodatie 
• Wedstrijden in het kader van de E.ON Nationale Zwemcompetitie worden door één of meer van 

de deelnemende verenigingen georganiseerd en kunnen in een 25 of 50m. bad verzwommen 
worden. Wij attenderen u er op dat tijden gemaakt in een 25m. bassin door het z.g. 
‘keerpuntvoordeel’ doorgaans sneller zijn. 

• Bij wedstrijden van de E.ON Nationale Zwemcompetitie wordt de 2 starts regel gehanteerd.  

• Voor de finaleronde van de Hoofdklasse en de promotie-/degradatiewedstrijd van de 
Hoofdklasse/A-klasse geldt de 1 start regel. 

• De finaleronde van de Hoofdklasse en de promotie-/degradatiewedstrijden van de Hoofdklasse/A-
klasse en van C-klasse/District 1

e
 klasse worden door de KNZB georganiseerd. 

 

Data 
• De E.ON Nationale Zwemcompetitie bestaat uit 4 delen (landelijk) of 5 delen (district klasse). 

Deze kunnen op de volgende data worden verzwommen:  
 

Ronde 1 (alle afdelingen) 3 en 4 oktober 2009 
Ronde 2 (alle afdelingen) 14 en 15 november 2009 
Ronde 3 (alle afdelingen) 16 en 17 januari 2010 
Ronde 4 (alle afdelingen) 13 en 14 maart 2010 
Ronde 5 (district klasse) 10 en 11 april 2010 
Finaleronde Hoofdklasse 10 en 11 april 2010 
Promotie-/degradatiewedstrijd Hoofdklasse/A-klasse 10 en 11 april 2010 
Promotie-/degradatiewedstrijd C-klasse/District 1

e
 klasse 10 en 11 april 2010 

 

• De wedstrijden van de E.ON Nationale Zwemcompetitie dienen op de door de KNZB vastgestelde 
data verzwommen te worden.  

• In bijzondere gevallen is het mogelijk een wedstrijd maximaal twee weken eerder te verzwemmen. 
Verzoeken om van de vastgestelde datum af te wijken dienen minimaal vijf weken voorafgaand 
aan de vastgestelde datum te worden ingediend bij het Bondsbureau KNZB, t.a.v. de 
competitieleider E.ON Nationale Zwemcompetitie, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein, 
zwemmen@knzb.nl. 

 

Programmavolgorde 
• Van de gepubliceerde volgorde van het programma mag niet worden afgeweken. 
 



KNZB Handboek Zwemmen 

 3-43 01-06-09 
 

Kosten 
• In het inschrijfgeld voor de E.ON Nationale Zwemcompetitie volgens artikel D 21 lid 3 zijn de 

wedstrijdaanvraagkosten reeds inbegrepen. De organiserende vereniging dient een volledig 
ingevuld ‘aanvraagformulier organisatie wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’ in te 
zenden. 

• De kosten voor deelname aan de E.ON Nationale Zwemcompetitie zijn opgenomen in de 
tarievenlijst (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen"). 
De inschrijfgelden worden in de maand januari ten laste gebracht van het verenigingsdepot. 

 

Aanmelden 
• Het aanmelden van nieuwe teams voor de E.ON Nationale Zwemcompetitie dient schriftelijk of per 

e-mail te geschieden bij het Bondsbureau KNZB, t.a.v. de competitieleider E.ON Nationale 
Zwemcompetitie, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein, zwemmen@knzb.nl. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 1 september. 

• Nieuwe teams worden ingedeeld in de 3
e
 klasse van het district. 

• Wedstrijden van de E.ON Nationale Zwemcompetitie dienen als alle wedstrijden te worden 
aangevraagd. De organiserende vereniging dient het “aanvraagformulier organisatie 
wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland” uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de 
wedstrijdronde aan de Kring te zenden. Bijgesloten moet worden een overzicht van de 
deelnemende verenigingen en het te verzwemmen programma. 

• Ook voor de E.ON Nationale Zwemcompetitie wedstrijden geldt dat deze procedure bij de 
introductie van de internetkalender wordt gewijzigd. 

• Per competitiewedstrijd kan slechts één datum worden aangemeld. 
 

Afmelden 
• Het afmelden van een team voor de E.ON Nationale Zwemcompetitie dient schriftelijk of per e-

mail te geschieden bij het Bondsbureau KNZB, t.a.v. de competitieleider E.ON Nationale 
Zwemcompetitie, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein, zwemmen@knzb.nl. Afmelden kan tot 
uiterlijk 1 september. Bij afmelden na 1 september zijn de inleggelden verschuldigd. 

 

Tegenstanders en poule indeling 
• Het verzwemmen van een E.ON Nationale Zwemcompetitie wedstrijd dient tenminste met één 

andere vereniging te geschieden. 

• Een vereniging dient zelf voor wedstrijdpartners te zorgen. Het is mogelijk om per 
competitiewedstrijd van tegenstanders te wisselen. 

• U wordt geadviseerd afspraken met wedstrijdpartners en zwembadverhuurders duidelijk vast te 
leggen. Richtlijnen hiervoor vindt u aan het einde van de bepalingen. 

 

Inschrijving en vervanging 
• Inschrijving vindt plaats bij de organiserende vereniging. 

• Deelnemers mogen altijd vervangen worden, dat kan voor één of meer nummers zijn en eventueel 
ook door verschillende andere deelnemers;  
Voor het overige geldt de afmeldingsregeling met de termijnen zoals deze door de organiserende 
vereniging zijn vastgelegd.  

• Voor alle klassen geldt dat een zwemmer individueel in iedere ronde in slechts één 
leeftijdscategorie mag worden opgenomen in de puntentelling, estafettes worden hierbij buiten 
beschouwing gelaten. Het is hierbij toegestaan om uit te komen in een hogere leeftijdscategorie, 
maar in dat geval kan de zwemmer in de betreffende ronde ook alleen in die hogere 
leeftijdscategorie mee tellen. Bij de landelijke klassen senioren open kan men een zwemmer dus 
desgewenst maximaal 4 keer individueel in de puntentelling opnemen (in de finaleronde 6 keer). 

Toelichting; een zwemmer mag eventueel wel starten in verschillende klassen. Op het telformulier 
mag de zwemmer echter maar bij een leeftijdscategorie worden vermeld. 
 

Deelnemen met meerdere teams 
• Indien een vereniging met meerdere teams in de E.ON Nationale Zwemcompetitie uitkomt mag 

een deelnemer uit een lager team ten hoogste één keer voor een hoger team meetellen in het 
wedstrijdresultaat (= competitieronde). Een zwemmer uit een hoger team die ten hoogste éénmaal 
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heeft meegeteld voor het wedstrijdresultaat (= competitieronde) mag vervolgens desgewenst 
uitkomen voor een lager team. Als hij twee keer heeft meegeteld voor een hoger team mag hij niet 
meer in een lager team meetellen. 

• Wanneer twee teams van een vereniging in dezelfde afdeling uitkomen dient voorafgaand aan de 
eerste competitieronde schriftelijk aangegeven te worden welk team het hogere team is. 

• Binnen één competitieronde is het voor een deelnemer niet mogelijk om voor meer dan één team 
in het wedstrijdresultaat mee te tellen. 

 

Leeftijdsindeling 
• De volgende leeftijdsindeling is van toepassing op de E.ON Nationale Zwemcompetitie seizoen 

2009/2010. 

Leeftijdsindeling E.ON Nationale Zwemcompetitie 2009/2010 

meisjes/dames jaargangen jongens/heren jaargangen 
senioren open senioren open 
senioren 2 en later 1992 en later jeugd 2 en later 1992 en later 
jeugd 2 en later 1994 en later junioren 4 en later 1994 en later 
junioren 3 en later 1996 en later junioren 2 en later 1996 en later 
junioren 1 en later 1998 en later minioren 6 en later 1998 en later 
minioren 4 en later 2000 en later minioren 4 en later 2000 en later 
Zie ook het overzicht leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen 2008-2012 in deel 2. 
 

Puntentelling 
• Per programmanummer tellen één of twee resultaten per team mee voor het wedstrijdresultaat: 
 

individuele nummers 
Hoofdklasse 
A-, B- en C-klasse 

District 
1e klasse 

District 
2e klasse 

District 
3e klasse 

dames en heren  
senioren open 

2 2 1 1 

dames senioren 2 en later 
jongens jeugd 2 en later 

2 1 1 1 

meisjes jeugd 2 en later 
jongens junioren 4 en later  

2 2 2 1 

meisjes junioren 3 en later 
jongens junioren 2 en later 

2 2 2 1 

meisjes junioren 1 en later 
jongens minioren 6 en later 

2 2 2 1 

meisjes en jongens  
minioren 4 en later  

- - - - 

 
 

estafettenummers 
Hoofdklasse 
A-, B- en C-klasse 

District 
1e klasse 

District 
2e klasse 

District 
3e klasse 

dames en heren  
senioren open 

1 1 1 1 

dames senioren 2 en later 
jongens jeugd 2 en later 

- 1 1 - 

meisjes jeugd 2 en later 
jongens junioren 4 en later  

1 (j jun) 1 1 1 

meisjes junioren 3 en later 
jongens junioren 2 en later 

1 (m jun) 1 1 1 

meisjes junioren 1 en later 
jongens minioren 6 en later 

1 1 1 1 

meisjes en jongens  
minioren 4 en later  

- - - - 

estafette mix  
(in leeftijden) 

1 1 1 1 
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• De gezwommen tijden dienen conform het KNZB reglement opgenomen en genoteerd te worden 
in honderdsten. Voor de puntentelling dienen de tijden eveneens genoteerd te worden in 
honderdsten. 

• Voor het verkrijgen van het wedstrijdresultaat dient een secondepuntentelling te worden 
toegepast. Een tijd van 1.17.81 is dus 1 minuut = 60 punten, 17 seconden = 17 punten en 0,81 
seconden = 0,81 punten, totaal 77,81 punten. 

• Bij diskwalificatie dient bij de gezwommen tijd 3 strafseconden per 50 meter te worden opgeteld, 
met dien verstande dat per deelnemer of estafetteploeg het maximaal aantal strafseconden per 
start 9 bedraagt. Voor 25 meter nummers dient derhalve 1,5 strafseconde te worden opgeteld. 

• Op alle telformulieren staan voor elk nummer vervangende tijden vermeld. Deze vervangende tijd 
wordt voor de puntentelling gehanteerd indien:  
� De deelnemer langzamer is dan de vervangende tijd. (Bij vervangende tijden behoeven nooit 

strafseconden opgeteld te worden). 
� Er geen of onvoldoende deelname van het betreffende team op het betreffende 

programmanummer is. 
� De race niet is uitgezwommen. 
� Er sprake is van diskwalificatie zonder tijdvermelding en geen andere deelnemer opgevoerd 

kan worden. (Inclusief estafettes met code EA). 

• Bij het niet uitzwemmen van de race, diskwalificatie zonder tijdvermelding of het overschrijden van 
de vervangende tijd dient wel de naam van de betreffende zwemmer op het telformulier vermeld 
te worden. 

• Bij diskwalificatie van een estafetteploeg door een te vroege overname (code: EA zonder 
tijdvermelding) wordt geen tijd genoteerd en wordt de tijd niet op het voorblad van het proces-
verbaal vermeld. Een tijd met EA kan niet gebruikt worden voor het wedstrijdresultaat. 

• Ook bij ongerechtigd uitkomen dient de vervangende tijd te worden gebruikt voor de puntentelling. 
Het resultaat van een onrechtmatige start mag niet worden vervangen door een tijd van een 
andere zwemmer van het team die ook op het betreffende programmanummer uitkwam. Onder 
ongerechtigd uitkomen wordt verstaan: 
� Het in strijd handelen met de leeftijdsbepalingen, ook als dit een estafettenummer betreft. 
� Het voor de puntentelling zwemmen van een groter aantal persoonlijke nummers dan volgens 

deze bepalingen is toegestaan. Bij overschrijding van dit aantal wordt het nummer waarbij de 
overschrijding plaatsvindt als ongerechtigd uitkomen beschouwd. 

� Indien bij controle van de opgegeven wedstrijdresultaten blijkt dat een vermelde tijd niet 
conform het proces-verbaal is, kan de vereniging met € 7,00 per foutieve vermelding beboet 
worden. 

• Wanneer een zwemmer tijdens de E.ON Nationale Zwemcompetitie overgeschreven is naar een 
andere vereniging en voor de “oude” vereniging in de puntentelling is opgenomen, dient in het 
proces-verbaal bij de gezwommen tijd de toevoeging “BM” opgenomen te worden. 

 

Uitslagen 
• Van de competitiewedstrijd dienen tenminste 3 officiële processen-verbaal te worden opgemaakt. 

Daarnaast dient de organiserende vereniging officiële uitslagensets aan de deelnemende 
verenigingen beschikbaar te stellen. 

• Eén proces-verbaal dient als bij elke andere wedstrijd te worden opgestuurd naar de 
kringfunctionaris van de organiserende vereniging, belast met de controle van de processen-
verbaal.  

• Eén proces-verbaal dient als bij elke andere wedstrijd te worden opgestuurd naar het KNZB 
bondsbureau. 

• Eén extra proces-verbaal dient uiterlijk binnen 3 dagen na de wedstrijddatum te worden 
opgestuurd naar de teller(s) van elke afdeling waarin de deelnemende verenigingen uitkomen. De 
namen en adressen van de competitietellers worden uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt en staan 
eveneens vermeld op de telformulieren. 

• Uiterlijk 3 dagen na de wedstrijddatum dient het telformulier met de resultaten van de betreffende 
competitieronde aan de competitieteller gezonden te worden. 

• Een vereniging met meer dan één team in de E.ON Nationale Zwemcompetitie dient de 
telformulieren van alle teams naar de tellers van het hoogste én de lagere teams te zenden. Dit 
om de teller de controle van de geleverde bijdrage in het wedstrijdresultaat van het hoogste team 
mogelijk te maken. 
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• Een vereniging die het telformulier te laat of onvolledig inzendt kan worden beboet met een 
bedrag van € 7,00 per team. Bij herhaling binnen een competitiejaar wordt de boete steeds 
verdubbeld tot een maximum van € 40,00 per overtreding. 

• Met betrekking tot de E.ON Nationale Zwemcompetitie worden op diverse websites en andere 
publicaties standen gepubliceerd. Wij stellen het op prijs dat initiatieven worden ontplooid om zo 
snel mogelijk de voorlopige resultaten bekend te maken. De weergegeven scores zijn veelal juist, 
maar zeker niet altijd voor alle verenigingen. Benadrukt moet worden dat slechts de door de KNZB 
competitietellers verstrekte standen, of de op de KNZB website gepubliceerde standen officieel 
zijn. Alle uitslagen en telformulieren worden door een zestal vrijwilligers gecontroleerd. Deze 
intensieve klus is als regel op de vrijdag na een competitieweekeinde afgerond. Pas dan zijn de 
scores als vaststaand te beschouwen. 

 

Kampioenschap, promotie en degradatie 
• De vereniging die in een afdeling na afloop van de vier (c.q. vijf) programmadelen het minste 

aantal punten heeft behaald is kampioen van de betreffende afdeling. 

• In de Hoofdklasse wordt voor de bovenste 8 verenigingen in de stand na vier ronden een 
finaleronde met een ochtend en een middagsessie verzwommen.  

• De winnaar van de Hoofdklasse is de Kampioen van Nederland en wordt voor een jaar houder 
van de wisselbeker. Deze wisselbeker komt definitief in het bezit van een vereniging wanneer hij 
driemaal achtereen of vijf maal in totaal is gewonnen. 

• De winnaar van de A-klasse promoveert rechtstreeks naar de Hoofdklasse. De laatst eindigende 
vereniging uit de Hoofdklasse degradeert rechtstreeks naar de A-klasse. De nummers twee, drie 
en vier uit de A-klasse en de één, twee en drie na laatste verenigingen uit de Hoofdklasse 
zwemmen een promotie-/degradatiewedstrijd met een ochtend en een middagsessie. Hiervan 
zullen de drie hoogst geëindigde verenigingen in het volgende seizoen in de Hoofdklasse 
uitkomen, en de drie laagste geëindigde verenigingen in de A-klasse. 

• De nummers 21 tot en met 25 uit de C-klasse zullen deelnemen aan de 5
de

 ronde van de 
competitie van de 1

e
 klasse district. Over deze laatste ronde zal een ranglijst worden opgemaakt 

met deze 5 verenigingen en de 5 tijdsnelsten uit de districtscompetitie. De bovenste vijf van deze 
ranglijst zullen in het volgende seizoen in de C-klasse uitkomen, de onderste vijf in de 1

e
 klasse 

district. 

• De promotie-/degradatieregeling van alle overige afdelingen in de E.ON Nationale 
Zwemcompetitie wordt uiterlijk op 1 november van het competitiejaar bekend gemaakt. 

 
In onderstaande tabel de ‘standaard’ promotie-/degradatieregelingen. Deze kunnen op basis van het 
aantal deelnemende verenigingen worden aangepast. De definitieve regeling wordt uiterlijk op 1 
november van het competitiejaar bekend gemaakt. 
 
Klasse Eindstand Actie Resultaat 

Hoofdklasse 01 t/m 08 Finaleronde Nr. 1 is kampioen 

Hoofdklasse 12 t/m 14 Promotie-/degradatiewedstrijd 
HA 

Snelste 3 Hoofdklasse  
Langzaamste 3 A-klasse 

Hoofdklasse 15 Rechtstreekse degradatie Naar A-klasse 

    

A-klasse 01 Rechtstreekse promotie Naar Hoofdklasse 

A-klasse 02 t/m 04 Promotie-/degradatiewedstrijd 
HA 

Snelste 3 Hoofdklasse  
Langzaamste 3 A-klasse 

A-klasse 26 en lager Rechtstreekse degradatie Naar B-klasse 

    

B-klasse 01 t/m 05 Rechtstreekse promotie Naar A-klasse 

B-klasse 26 en lager Rechtstreekse degradatie Naar C-klasse 

    

C-klasse 01 t/m 05 Rechtstreekse promotie Naar B-klasse 

C-klasse 21 t/m 25 Promotie-/degradatiewedstrijd 
CD door deelname aan 5

de
 

ronde District 1e klasse 

Snelste 5 C-klasse 
Langzaamste 5 District 1e klasse 

C-klasse 26 en lager Rechtstreekse degradatie Naar District 1e klasse 
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D1e klasse Kampioen Rechtstreekse promotie 
Kampioen van elk district 

Naar C-klasse 
 

D1e klasse 5 tijdsnelsten 
die geen 
kampioen zijn 
over totaal van 
5 ronden 

Ranglijst op basis van alleen 
ronde 5 CD. Te vergelijken met 
21 tm 25 uit C-klasse 

Snelste 5 C-klasse 
Langzaamste 5 District 1e klasse 

 

Finaleronde Hoofdklasse 
• Voor het kampioenschap zwemmen de snelste 8 clubs uit de Hoofdklasse mee. Zij krijgen punten 

mee vanuit de rondes afhankelijk van hun klassering per ronde: een eerste plaats is 15 punten, 
tweede plaats is 14 punten enz. Maximaal kunnen er dus 60 punten worden meegenomen. In de 
finale wordt er ook een klassement opgemaakt waarbij dubbele punten te halen zijn (1

e
 plaats is 

30 punten, 2
e
 28 enz.). Het klassement wordt opgemaakt over de hele wedstrijd dus na beide 

sessies. In totaal, rondes en finaleronde, kunnen maximaal 90 punten worden behaald. De 
totaalscore bepaalt wie er kampioen van Nederland wordt. Bij gelijke stand heeft het aantal punten 
bij de finale voorrang. 

• Voor de finale gelden dezelfde bepalingen als voor de reguliere competitie, dat wil zeggen dat 
slechts in één leeftijdsgroep uitgekomen mag worden gedurende de hele wedstrijd, dus een 
zwemmer moet in beide sessies in dezelfde categorie meetellen. Men mag dus desgewenst 
maximaal 6 keer uitkomen in de seniorencategorie. Wel geldt een 1 start regel. 

NB: de stand na vier ronden wordt nog steeds bepaald op basis van de huidige secondetelling. Pas 
als vaststaat welke acht ploegen aan de finale deelnemen, worden hun "startpunten" voor de finale 
bepaald.  
 

Promotie-/degradatiewedstrijd Hoofdklasse/A-klasse 
• Voor de promotie-/degradatiewedstrijd gelden dezelfde bepalingen als voor de reguliere 

competitie, dat wil zeggen dat slechts in één leeftijdsgroep uitgekomen mag worden gedurende de 
hele wedstrijd, dus in beide sessies. Wel geldt een 1 start regel. 

 

Promotie/degradatie C-klasse, 1e klasse district 
• De nummers 26 en lager uit de eindstand van de C-klasse degraderen rechtstreeks.  

• De nummers 21 tot en met 25 uit de C-klasse nemen deel aan de laatste (5
de

) ronde van de 
Districtscompetitie eerste klasse. 

• De kampioen van elk district uit de 1
e
 klasse district promoveert rechtstreeks.  

• Van de 5 daar buiten vallende tijdsnelsten in de eindstand van de 1
e
 klasse district wordt het 

resultaat van de 5
de

 ronde vergeleken met dat van de nummers 21 tot en met 25 uit de C-klasse. 

• De snelste 5 verenigingen van deze rangschikking komen het volgende seizoen uit in de C-klasse, 
de langzaamste 5 in de 1

e 
klasse district.  

NB: voor deze vergelijking worden alleen de 5 tijdsnelsten uit de 1
e
 klasse district die niet kampioen 

zijn geworden over het totaal van 5 wedstrijden meegenomen. Het is dus mogelijk dat verenigingen in 
de 5

de
 ronde sneller zwemmen, maar niet in aanmerking komen voor promotie. Eerst wordt de 

eindstand in de 1
e
 klasse district opgemaakt, daarna worden de scores van de 5

de
 ronde vergeleken 

met de C-klasse verenigingen.  
 

Startgemeenschap 
• Wanneer een startgemeenschap deel gaat nemen aan de E.ON Nationale Zwemcompetitie zal 

het 1
e
 team de plaats innemen van de hoogst genoteerde basisvereniging. 

• Mocht één van de basisverenigingen al met een 2
e
 team aan de E.ON Nationale Zwemcompetitie 

deelgenomen hebben, dan neemt het 2
e
 team van de startgemeenschap deze plaats in. 

• Mochten de basisverenigingen alleen met een 1
e
 team hebben deelgenomen aan de E.ON 

Nationale Zwemcompetitie en de startgemeenschap met een 2
e
 team wil gaan uitkomen, dan zal 

dit team starten in de laagste klasse. 
 

Opheffen startgemeenschap 
• Wanneer een startgemeenschap wordt ontbonden, dan worden de basisverenigingen 1 klasse 

lager ingedeeld als waar de startgemeenschap in uitkwam. 
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• Basisverenigingen welke na ontbinding van een startgemeenschap in een andere klasse 
ingedeeld willen worden, kunnen hiertoe een verzoek indienen. 

• Wanneer een basisvereniging een startgemeenschap verlaat zal, mits die startgemeenschap blijft 
voortbestaan, die basisvereniging worden ingedeeld in de laagste klasse. 

 

Attentie! (geen onderdeel van de bepalingen) 
Regelmatig wordt de KNZB benaderd door verenigingen waarvan de poulepartners 
gemaakte afspraken niet (kunnen) nakomen. Wij adviseren verenigingen en 
poulepartners gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Ingeval van een 
wanprestatie kan een gedupeerde vereniging dan actie ondernemen, eventueel via 
de KNZB tuchtcommissie. 
Eveneens komt het regelmatig voor dat wedstrijden door de scheidsrechter worden 
afgelast vanwege te hoge watertemperatuur of andere onvolkomenheden in het 
wedstrijdbad.  
 
Het kan van groot belang zijn de afspraken over bijvoorbeeld watertemperatuur en 
waterdiepte schriftelijk vast te leggen, zodat bij afgelasting de eventuele financiële 
gevolgen bij de verhuurder geclaimd kunnen worden. Bij een afgelasting zal het 
kunnen overleggen van een dergelijke afspraak op schrift zwaar wegen in de 
besluitvorming of de wedstrijd al dan niet op een andere datum verzwommen kan 
worden. Ingeval een accommodatie door weersomstandigheden per openbaar 
vervoer niet meer bereikbaar is kan een wedstrijd worden afgelast. In de praktijk blijkt 
deze regel niet altijd toepasbaar. Daarom wordt verenigingen geadviseerd afspraken 
hierover vast te leggen in verband met het eventueel delen van de gemaakte kosten. 
Indien een team teruggetrokken wordt en er reeds afspraken zijn gemaakt met 
andere verenigingen is het raadzaam behalve de KNZB ook de andere verenigingen 
hiervan zo tijdig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 
Het is raadzaam dat alle betrokkenen tijdens een competitiewedstrijd het complete 
wedstrijdprogramma en de bepalingen bij zich hebben. 
Wij adviseren verenigingen een kopie van het ingevulde telformulier te behouden. 
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3.10 KNZB Lange Afstand Circuit (LAC) 
 

Wat is het KNZB Lange Afstand Circuit: 
 
Het KNZB Lange Afstand Circuit is in het leven geroepen om het oefenen en 
zwemmen van langere afstanden in de breedte te stimuleren. Voor verenigingen 
is het de manier om op eenvoudige wijze veel zwemmers de langere afstanden 
te laten oefenen. De vereenvoudigde organisatie en regelgeving, de mogelijkheid 
om de wedstrijden kosteloos aan te vragen en een individueel- en 
verenigingsklassement maken organisatie en deelname extra aantrekkelijk.  
Een LAC wedstrijd is een zwemwedstrijd met uitsluitend zwemnummers die 
voorkomen in de LAC klassementen. Een LAC wedstrijd mag verzwommen 
worden als onderlinge wedstrijd of als reguliere wedstrijd met meerdere 
deelnemende verenigingen. Er worden geen aanvraagkosten in rekening 
gebracht bij het aanvragen van een LAC wedstrijd. 
  
Voor wie Alle zwemmers en zwemsters met een startvergunning in de 

leeftijdsgroepen minioren (minioren 3 en ouder), junioren, jeugd, 
senioren kunnen deelnemen aan wedstrijden uit het KNZB Lange 
Afstand Circuit.  

  

Leeftijd Periode 1 Periode 2 Periode 3 

meisjes: minioren 3 en 4 
jongens: minioren 3 en 4 

200m vr 300m vr 
100m wis 

400m vr 
200m wis 

meisjes: minioren 5 en junioren 1 
jongens: minioren 5 en 6 

200m vr 400m vr 
100m wis 

800m vr 
200m wis 

meisjes: junioren 2 en 3 
jongens: junioren 1 en 2 

400m vr  
200m wis 

800m vr 
300m wis 

1500m vr 
400m wis 

meisjes: jeugd 1 en 2  
jongens: junioren 3 en 4 

800m vr  
200m wis 

1500m vr 
300m wis 

2000m vr 
400m wis 

jongens: jeugd 1 en 2 800m vr  
200m wis 

1500m vr 
300m wis 

2000m vr 
400m wis 

dames: senioren open 
heren: senioren open 

800m vr  
200m wis 

1500m vr 
300m wis 

2000m vr 
400m wis 

 
Waar Alle verenigingen kunnen zelf LAC wedstrijden organiseren of LAC 

nummers opnemen in reguliere wedstrijden. U kunt ook met 
verenigingen in uw omgeving afspraken maken over de organisatie van 
LAC wedstrijden.  
Indien u wilt weten waar in uw omgeving LAC wedstrijden 
georganiseerd worden kunt u contact opnemen met het 
zwemsecretariaat van uw Kring (zie de bijlage "adressenlijst Kringen"). 

  
Wanneer LAC wedstrijden kunnen in de periode van augustus t/m maart worden 

georganiseerd door alle verenigingen (zie de bijlage "KNZB Nationale 
Wedstrijdkalender"). 

  
Kosten De organiserende vereniging bepaalt of en hoeveel een deelnemer aan 

een LAC wedstrijd betaalt. 
  
 De kosten voor deelname aan het KNZB Lange Afstand Circuit zijn 

opgenomen in de tarievenlijst (zie de bijlage "tarieven, administratie 
boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"), ongeacht 
of het klassement wordt volgezwommen. 
Deze kosten worden via het verenigingsdepot verrekend. 
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Reglementen Er zijn geen specifieke reglementen voor het KNZB Lange Afstand 
Circuit. 

  
Bepalingen De bepalingen voor het KNZB Lange Afstand Circuit worden jaarlijks in 

de maand juni bekendgemaakt. 
  
Programma Het programma voor de drie periodes van het KNZB Lange Afstand 

Circuit wordt jaarlijks in de maand juni bekendgemaakt. 
De volgorde waarin de diverse programmanummers worden 
verzwommen kan worden bepaald door de organiserende vereniging 
maar moet in de wedstrijdaanvraag en uitschrijving aan eventuele 
andere deelnemende verenigingen worden vermeld.  
Men dient zich te allen tijde te houden aan de leeftijdsbepalingen en 
leeftijdsbeperkingen als vermeld in het KNZB reglement Art. D3A en 
D3B. 

  
Aanmelden De periode telformulieren vindt u op de website van de KNZB 

(www.knzb.nl) bij het programma Zwemmen onder download. U dient 
de periode telformulieren in te zenden binnen 3 dagen (datum 
poststempel) na afloop van iedere periode. 
Deelnemers kunnen later worden aangemeld met dien verstande dat zij 
niet zullen worden opgenomen in de stand van de voorafgaande 
periodes. Voor de volgende delen zullen zij wel worden opgenomen in 
de periode tussenstand (zie klassementen). Zij komen bij een vol 
klassement eveneens in aanmerking voor de LAC herinneringsmedaille. 
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Programma KNZB Lange Afstand Circuit 2009/2010 
 
 

Periode 1 Vrije slag wedstrijd Periode 1 Wisselslag wedstrijd 

1 200m vrije slag m minioren 3 en 4 1 200m wisselslag m junioren 2 en 3 
2 200m vrije slag m minioren 5 en  

junioren 1 
2 200m wisselslag j junioren 1 en 2 

3 200m vrije slag j minioren 3 en 4 3 200m wisselslag m jeugd 1 en 2 
4 200m vrije slag j minioren 5 en 6 4 200m wisselslag d senioren open 
5 400m vrije slag m junioren 2 en 3 5 200m wisselslag j junioren 3 en 4 
6 400m vrije slag j junioren 1 en 2 6 200m wisselslag j jeugd 1 en 2 
7 800m vrije slag m jeugd 1 en 2 7 200m wisselslag h senioren open 
8 800m vrije slag d senioren open      
9 800m vrije slag j junioren 3 en 4      
10 800m vrije slag j jeugd 1 en 2      
11 800m vrije slag h senioren open      

 
 
Periode 2 Vrije slag wedstrijd Periode 2 Wisselslag wedstrijd 

1 300m vrije slag m minioren 3 en 4 1 100m wisselslag m minioren 3 en 4 
2 300m vrije slag j minioren 3 en 4 2 100m wisselslag m minioren 5 en  

junioren 1 
3 400m vrije slag m minioren 5 en  

junioren 1 
3 100m wisselslag j minioren 3 en 4 

4 400m vrije slag j minioren 5 en 6 4 100m wisselslag j minioren 5 en 6 
5 800m vrije slag m junioren 2 en 3 5 300m wisselslag m junioren 2 en 3 
6 800m vrije slag j junioren 1 en 2 6 300m wisselslag j junioren 1 en 2 
7 1500m vrije slag m jeugd 1 en 2 7 300m wisselslag m jeugd 1 en 2 
8 1500m vrije slag d senioren open 8 300m wisselslag d senioren open 
9 1500m vrije slag j junioren 3 en 4 9 300m wisselslag j junioren 3 en 4 
10 1500m vrije slag j jeugd 1 en 2 10 300m wisselslag j jeugd 1 en 2 
11 1500m vrije slag h senioren open 11 300m wisselslag h senioren open 

 
 
Periode 3 Vrije slag wedstrijd Periode 3 Wisselslag wedstrijd 

1 400m vrije slag m minioren 3 en 4 1 200m wisselslag m minioren 3 en 4 
2 400m vrije slag j minioren 3 en 4 2 200m wisselslag m minioren 5 en  

junioren 1 
3 800m vrije slag m minioren 5 en  

junioren 1 
3 200m wisselslag j minioren 3 en 4 

4 800m vrije slag j minioren 5 en 6 4 200m wisselslag j minioren 5 en 6 
5 1500m vrije slag m junioren 2 en 3 5 400m wisselslag m junioren 2 en 3 
6 1500m vrije slag j junioren 1 en 2 6 400m wisselslag m jeugd 1 en 2 
7 2000m vrije slag m jeugd 1 en 2 7 400m wisselslag d senioren open 
8 2000m vrije slag d senioren open 8 400m wisselslag j junioren 1 en 2 
9 2000m vrije slag j junioren 3 en 4 9 400m wisselslag j junioren 3 en 4 
10 2000m vrije slag j jeugd 1 en 2 10 400m wisselslag j jeugd 1 en 2 
11 2000m vrije slag h senioren open 11 400m wisselslag h senioren open 
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Vervangende scores KNZB Lange Afstand Circuit 2009/2010 

 
 

     

1e periode 2e periode 3e periode 
 

      

  vrij wissel vrij wissel vrij wissel 
 

200m  300m 100m 400m 200m 
minioren 3 en 4 j/m 2000/2001 3:36,80 ___ 5:31,70 1:53,20 7:30,30 4:02,30 

 
 

200m  400m 100m 800m 200m 
minioren 5 en 6 j 1998/1999 3:10,20 ___ 6:42,80 1:40,80 13:37,00 3:38,80 

minioren 5 en junioren 1 m 1998/1999 3:13,80 ___ 6:49,50 1:42,90 14:05,10 3:38,80 
 
 

400m 200m 800m 300m 1500m 400m 
junioren 1 en 2 j 1996/1997 6:05,80 3:17,20 12:20,10 5:08,20 23:43,30 6:59,20 
junioren 2 en 3 m 1996/1997 6:27,40 3:26,60 13:19,50 5:24,10 25:19,00 7:21,70 

 
 

800m 200m 1500m 300m 2000m 400m 
junioren 3 en 4 j 1994/1995 11:57,00 3:05,70 22:58,90 4:51,20 30:56,90 6:36,80 

jeugd 1 en 2 m 1994/1995 12:45,30 3:18,80 24:14,10 5:10,80 32:38,20 7:02,90 
 
 

800m 200m 1500m 300m 2000m 400m 
jeugd 1 en 2 j 1992/1993 11:38,70 2:58,20 22:23,60 4:38,60 30:09,40 6:19,10 

 
 

800m 200m 1500m 300m 2000m 400m 
senioren open Heren 11:20,30 2:51,70 21:48,30 4:31,40 29:21,80 6:11,20 
seniorenopen Dames 12:14,70 3:11,80 23:16,00 4:58,40 31:19,90 6:44,90 

 
 

 
 



KNZB Handboek Zwemmen 

 3-53 01-06-09 
 

Bepalingen KNZB Lange Afstand Circuit 2009/2010 
 

Algemeen 
• Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroep minioren 3 en ouder kunnen deelnemen aan het 

KNZB Lange Afstand Circuit. 

• Het KNZB Lange Afstand Circuit is verdeeld over drie periodes per seizoen. In elke periode 
kunnen per leeftijdsgroep twee nummers worden verzwommen welke punten opleveren voor het 
KNZB Lange Afstanden Klassement. De drie periodes zijn: 
Periode 1 15 augustus tot en met 1 november 
Periode 2 2 november tot en met 10 januari 
Periode 3  11 januari tot en met 14 maart 

 

Organisatie en accommodatie 
• Een LAC wedstrijd is een wedstrijd waarbij uitsluitend zwemnummers in het programma zijn 

opgenomen die voorkomen in de LAC klassementen en wordt georganiseerd in de daarvoor 
vastgestelde periodes. 

• Een LAC wedstrijd kan door elke vereniging worden georganiseerd en kan met één of met 
meerdere verenigingen verzwommen worden. LAC wedstrijden worden in een 25m. bad 
georganiseerd. 

• Als een wedstrijd alleen nummers uit het KNZB Lange Afstand Circuit bevat worden geen 
aanvraagkosten in rekening gebracht. 

• Zwemnummers die voorkomen in het KNZB Lange Afstand Circuit kunnen ook verzwommen 
worden tijdens alle andere wedstrijden, waarna de resultaten opgenomen kunnen worden in de 
periode telformulieren, mits de pagina uit het betreffende proces-verbaal wordt toegevoegd aan 
het periode telformulier. 

• De jury tijdens een wedstrijd met uitsluitend programmanummers uit het KNZB Lange Afstand 
Circuit dient tenminste te voldoen aan de bepalingen voor de jury van I wedstrijden (KNZB 
reglement artikel D11). 

• Indien de wedstrijd wordt verzwommen als 'onderlinge wedstrijd' dient de jurysamenstelling 
eveneens te voldoen aan de bepalingen van I wedstrijden. 

• NB: het is de verantwoordelijkheid van de als Scheidsrechter fungerende official er op toe te zien 
dat de wedstrijd conform het KNZB-reglement wordt verzwommen. Zowel bij de samenstelling van 
de jury als bij een I wedstrijd moet voor elk van de genoemde functies een official met de 
gevraagde bevoegdheid fungeren. Het vervullen van meerdere functies door één persoon is dus 
niet mogelijk!  

• Bij de vrije slag afstanden van 200 meter en langer mogen twee deelnemers per baan starten. De 
organiserende vereniging kan de startmethode bepalen. Of beide deelnemers starten tegelijk aan 
weerszijden van het startblok, of beide deelnemers starten na elkaar. Elke deelnemer zwemt aan 
één zijde van de baan. 

• Dames/heren en meisjes/jongens mogen door elkaar c.q. naast elkaar zwemmen met 
inachtneming van de geldende leeftijdsbepalingen. Voorwaarde is dat zowel de scheidsrechter als 
de deelnemende verenigingen hiermee akkoord zijn en dat in het PV de dames/meisjes en 
heren/jongens nummers apart worden vermeld. 

 

Programma 
• Van de gepubliceerde volgorde van het programma mag worden afgeweken. 

• Het is toegestaan om programmanummers uit andere periodes toe te voegen (bijvoorbeeld voor 
het halen van limieten). 

• Worden niet in het totale LAC klassement voorkomende programmanummers, met uitzondering 
van afstanden vanaf 400 meter en langer, toegevoegd dan zijn de reguliere aanvraagkosten voor 
wedstrijden verschuldigd! 

 

Kosten 
• De kosten voor deelname aan een wedstrijd worden door de organiserende vereniging 

vastgesteld en in de uitschrijving van de wedstrijd bekend gemaakt. 

• De kosten voor deelname aan het Lange Afstand Circuit zijn opgenomen in de tarievenlijst (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 
Deze kosten worden via het verenigingsdepot in rekening gebracht. 
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• Elke LAC wedstrijd dient op reguliere wijze te worden aangevraagd door het inzenden van het 
‘aanvraagformulier organisatie wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’ naar uw Kring. Bij 
niet- of te laat aanvragen of het niet- of te laat insturen van het PV worden wel de reglementair 
vastgestelde boetes berekend. 

• Ook voor LAC wedstrijden geldt dat deze procedure bij de introductie van de internetkalender 
wordt gewijzigd. 

 

Inschrijven en aanmelden 
• Inschrijven voor een LAC wedstrijd of een wedstrijd met nummers uit het KNZB Lange Afstand 

Circuit gebeurt als bij elke andere wedstrijd. 

• Aanmelden voor het klassement van het KNZB Lange Afstand Circuit geschiedt door het insturen 
van het LAC periode telformulier naar de LAC-teller van uw district uiterlijk 3 dagen (datum 
poststempel) na de sluitingsdatum van de LAC periode. 

• Deelnemers kunnen later worden aangemeld met dien verstande dat zij niet zullen worden 
opgenomen in de stand van de voorafgaande periodes. Voor de volgende delen zullen zij wel 
worden opgenomen in de periode tussenstand (zie klassementen). 

• De periode telformulieren vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl) bij het programma 
Zwemmen onder download. 

 

Uitslagen 
• Van de LAC wedstrijd dienen tenminste 3 officiële processen-verbaal te worden opgemaakt. 

Daarnaast dient de organiserende vereniging officiële uitslagensets aan de deelnemende 
verenigingen beschikbaar te stellen. 

• Eén proces-verbaal dient als bij elke andere wedstrijd te worden opgestuurd naar de 
kringfunctionaris van de organiserende vereniging, belast met de controle van de processen-
verbaal. 

• Eén proces-verbaal dient als bij elke andere wedstrijd te worden opgestuurd naar het KNZB 
bondsbureau.  

• Een extra proces-verbaal dient uiterlijk binnen 3 dagen na afloop van de LAC periode te worden 
opgestuurd naar de teller(s) van het KNZB Lange Afstand Circuit. De namen en adressen van de 
teller(s) worden uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt en staan eveneens vermeld op de periode 
telformulieren.  

• De organiserende vereniging zendt het proces-verbaal in (uitslagenset) OP PAPIER.  

• Neemt u deel aan een LAC wedstrijd buiten uw eigen district, dan dient u eveneens een 
uitslagenset van deze wedstrijd in te sturen naar uw LAC teller, samen met de periode 
telformulieren.  
Mocht u geen uitslagenset hebben, maar wel de elektronische uitslagen dan dient u in dat geval 
de uitslagen in txt, word, excel of PDF-vorm te mailen naar uw LAC teller, dit mag gelijk met het 
telformulier. Dit geldt niet voor de organiserende vereniging, deze dient een papieren proces 
verbaal naar de teller in haar district te sturen. 

• Resultaten uit als ‘onderlinge wedstrijd’ georganiseerde LAC wedstrijd kunnen niet als inschrijftijd 
voor Nederlandse Kampioenschappen worden gehanteerd. 

 

Invullen van het LAC periode telformulier 
• Uiterlijk drie dagen na de laatste datum van de periode dient het periode telformulier per mail aan 

de LAC districtteller gezonden te worden. Een vereniging die het LAC periode telformulier te laat 
of onjuist ingevuld instuurt, kan worden beboet met een bedrag van € 7,00 per periode. 

• Voor alle afstanden en leeftijdsgroepen zijn vervangende scores vastgesteld. Elke deelnemer mag 
per periode maximaal 1x gebruik maken van een vervangende score. Dit betekent maximaal 3x 
per seizoen, echter nooit meer dan 1x per periode! 

• Indien in een periode maar één afstand gezwommen wordt (zie periode 1 voor meisjes minioren 
3,4,5 en junioren 1 en jongens minioren 3,4,5 en 6), kan indien een zwemmer deze afstand niet 
zwemt, geen gebruik worden gemaakt van een vervangende score. 

• Wordt een langzamere tijd gezwommen dan de vervangende score dan dient de GEZWOMMEN 
TIJD op het periode telformulier vermeld te worden. In de puntentelling zal echter de vervangende 
score worden toegepast mits op het andere zwemnummer uit de betreffende periode is gestart. 

• Wordt op een van beide nummers uit een periode niet gestart dan wordt hier de vervangende 
score toegepast. U dient op het periode telformulier achter deze afstand te vermelden “niet 
gestart”. Er wordt geen vervangende tijd ingevuld. In de puntentelling zal de vervangende score 
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worden toegepast. Is in dit geval het tweede nummer langzamer dan de daarvoor geldende 
vervangende score dan blijft de gezwommen tijd staan voor het klassement. 

• Bij diskwalificatie wordt 1,0 strafseconde bij de score op het betreffende nummer opgeteld. Dat wil 
zeggen dat bij de teruggerekende tijd naar het gemiddelde over 100 meter altijd 1,0 punt wordt 
opgeteld. De ingevulde tijd dient de GEZWOMMEN TIJD te zijn, dus zonder de bijtelling van 
diskwalificatie seconden. 

• Verenigingen die het verenigingsklassement niet op alle nummers kunnen bezetten kunnen 
gebruik maken van de vervangende scores.  
NB Er hoeft dus NOOIT een vervangende tijd te worden ingevuld. 

 

Puntentelling 
Individueel klassement 

• Het individueel klassement bestaat uit de vrije slag en wisselslag nummers die verdeeld over drie 
periodes gezwommen dienen te worden. 

• Alle zwemnummers op het periode telformulier dienen op een wedstrijd binnen de betreffende 
periode te zijn gezwommen. 

• De tijden van de gezwommen nummers worden herleid naar 100 meter tijden, vervolgens wordt 
de tijd omgezet in seconden en is elke seconde 1 punt (0,18 seconde is 0,18 punt etc.). De tijden 
dienen in honderdsten van een seconde genoteerd te worden! 

• De puntenscore van gediskwalificeerde zwemmers wordt verhoogd met 1,0 strafseconde per 
diskwalificatie. Bij meerdere diskwalificaties tijdens een race wordt slechts 1x strafseconden 
toegevoegd. Bij diskwalificaties dienen geen bijtellingen te worden opgenomen op het periode 
telformulier, doch alleen de werkelijk gezwommen tijden en de diskwalificatiecode. 

• Er zijn vervangende scores voor de persoonlijke nummers. Van deze vervangende score kan per 
periode 1x gebruik worden gemaakt. Op het periode telformulier dient geen vervangende score te 
worden opgenomen doch alleen werkelijk gezwommen tijden. 

• Indien in een periode maar één afstand gezwommen wordt (zie periode 1 voor meisjes minioren 
3,4,5 en junioren 1 en jongens minioren 3,4,5 en 6),), kan indien een zwemmer deze afstand niet 
zwemt, geen gebruik worden gemaakt van een vervangende score. 

 
Verenigingsklassement 

• Per vereniging worden de snelste deelneemster en deelnemer per leeftijdsgroep (vanaf de 
leeftijdsgroep meisjes minioren 5 en junioren 1 en jongens minioren 5 en 6) opgenomen in het 
verenigingsklassement. De vereniging met een volledig klassement en het laagste puntentotaal is 
winnaar van het klassement. 

• Er zijn vervangende scores voor nummers waarop geen deelnemer is gestart. Is de score van een 
deelnemer langzamer dan de vervangende score, wordt de vervangende score opgenomen in de 
telling voor het verenigingsklassement. 

• De periodestanden worden binnen twee weken na afloop van elke periode bekend gemaakt. 

• Een zwemmer kan per seizoen slechts voor één vereniging deelnemen aan het 
verenigingsklassement van het KNZB Lange Afstand Circuit. Hiervoor geldt de eerste vereniging 
waarvoor de zwemmer in de puntentelling wordt opgenomen. 

 

Klassementen en prijzen 
• De beste drie deelnemers per leeftijdsgroep ontvangen een medaille van de KNZB. 

• Deelnemers die een volledig klassement hebben gezwommen kunnen via het zwemsecretariaat 
van hun vereniging een herinneringsmedaille bestellen. 

• De beste drie verenigingen van het verenigingsklassement ontvangen een medaille van de KNZB. 
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3.11 District Kampioenschappen Lange Afstand 
 
Wat zijn de District Kampioenschappen Lange Afstand: 
 
De kampioenschappen op de lange afstanden worden per district georganiseerd 
om de lengte van het programma van de Kringkampioenschappen te beperken. 
Voor de diverse leeftijdsgroepen zitten de nummers 400 wisselslag, 800 en 1500 
vrije slag in het programma. 
  
Voor wie De District Kampioenschappen Lange Afstand is bedoeld voor de beste 

zwemmers en zwemsters uit het district op de 400 meter wisselslag en 
de 800 en 1500 meter vrije slag. In onderling overleg kunnen de Kringen 
besluiten een Kringfinale te organiseren in plaats van een districtfinale. 

  
Waar De KNZB is opgedeeld in vijf districten. In elk district wordt een District 

Kampioenschappen Lange Afstand georganiseerd in een 25 of 50 meter 
bad. 
Daar waar Kringen dit onderling overeen komen kunnen deze 
kampioenschappen ook per Kring worden georganiseerd. 

  
De 14 Kringen van de KNZB zijn verdeeld in vijf districten: Bij welk district hoort 

mijn vereniging? District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 

Kringen Groningen, Friesland en Drenthe 
Kringen Overijssel, Gelderland 
Kringen Utrecht, Amsterdam-'t Gooi en Noord-Holland 
Kringen Gouwe Rijnstreek, Haaglanden en Rotterdam 
Kringen Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

  
Wanneer De District Kampioenschappen Lange Afstand wordt jaarlijks 

georganiseerd in de periode maart-mei (zie de bijlage "KNZB Nationale 
Wedstrijdkalender" voor de exacte datum). 

  
Kosten De inleggelden worden door het district vastgesteld en wordt vermeld bij 

de uitschrijving van de wedstrijd in het Kring Informatie Blad. 
  
Reglementen Bij de District Kampioenschappen Lange Afstand wordt de 2 starts regel 

gehanteerd.  
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de District Kampioenschappen Lange 

Afstand worden jaarlijks in de maand juni bekendgemaakt als onderdeel 
van de bepalingen van het Lange Afstand Circuit. 

  
Programma Het programma voor de District Kampioenschappen Lange Afstand 

wordt jaarlijks in de maand juni bekend gemaakt. 
  
Kwalificatie Per programmanummer worden tenminste de zes snelste inschrijvingen 

geaccepteerd (indien het bad waar de wedstrijden worden 
georganiseerd meer dan zes banen bevat zullen evenveel deelnemers 
per programmanummer worden geaccepteerd als er banen in het 
zwembad zijn). 

Inschrijven • Inschrijftijden kunnen gezwommen worden in de periode 16 maart 
2009 tot en met 14 maart 2010. 

• Aan de hand van de inschrijvingen per district wordt voor elk 
zwemnummer vastgesteld welke zwemmers en zwemsters in 
aanmerking komen voor deelname aan de District 
Kampioenschappen Lange Afstand. 

• De geaccepteerde deelnemers, aangevuld met één reserve, worden 
aan het zwemsecretariaat bekend gemaakt. 
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Programma District Kampioenschappen Lange Afstand 2010 
 
 

 Sessie 1 
1 400m vrije slag jongens  minioren 3 en 4 
2 400m vrije slag meisjes  minioren 3 en 4 
3 1500m vrije slag jongens junioren 1 en 2 
4 400m wisselslag jongens jeugd 1 en 2 
5 800m vrije slag meisjes junioren 2 en 3 
6 400m wisselslag dames senioren 1 en 2 
7 1500m vrije slag jongens junioren 3 en 4 
8 400m wisselslag heren senioren 
9 800m vrije slag meisjes jeugd 1 en 2 
10 400m wisselslag dames senioren 
 
Pauze/prijsuitreiking/inzwemmen. 
 

 Sessie 2 
11 800m vrije slag jongens  minioren 5 en 6 
12 800m vrije slag meisjes  minioren 5 en junioren 1 
13 1500m vrije slag jongens jeugd 1 en 2 
14 400m wisselslag jongens junioren 1 en 2 
15 800m vrije slag senioren dames 1 en 2 
16 400m wisselslag meisjes junioren 2 en 3 
17 1500m vrije slag heren senioren 
18 400m wisselslag jongens junioren 3 en 4 
19 800m vrije slag dames  senioren 
20 400m wisselslag meisjes jeugd 1 en 2 
 
 

Bepalingen District Kampioenschappen Lange Afstand 2010 
 

Algemeen 
• De District Kampioenschappen Lange Afstand is voor deelnemers uit de leeftijdsgroep Minioren 3 

en eerder. 

• Plaatsing voor de District Kampioenschappen Lange Afstand geschiedt op basis van inschrijftijden 
gezwommen in de periode van 16 maart 2009 tot en met 14 maart 2010. 

• De District Kampioenschappen Lange Afstand wordt aangevraagd door de organiserende Kring 
via het ‘aanvraagformulier organisatie wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’. Voor deze 
wedstrijd worden geen aanvraagkosten in rekening gebracht. 

• Ook voor  de District Kampioenschappen Lange Afstand geldt dat deze procedure bij de 
introductie van de internetkalender wordt gewijzigd. 

 

Organisatie en accommodatie 
• De District Kampioenschappen Lange Afstand wordt door of namens een van de Kringen uit het 

betreffende district georganiseerd in een 25 of 50 meter bad met tenminste 6 banen (door of in 
samenwerking met één of meerdere verenigingen). 

• Bij de District Kampioenschappen Lange Afstand wordt de 2 starts regel gehanteerd. 

• Kunnen de betreffende Kringen het niet eens worden over een gezamenlijke organisatie dan kan 
de Kring een Kringfinale Lange Afstanden organiseren. 

 

Datum 
• De District Kampioenschappen Lange Afstand wordt georganiseerd op 27 en/of 28 maart 2010. 
 

Programma 
• De District Kampioenschappen Lange Afstand bestaat uit twee sessies die op één dag 

verzwommen worden. 
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• Van de gepubliceerde volgorde van het programma mag worden afgeweken om bij geringe 
deelname samenvoeging van programmanummers mogelijk te maken. 

• Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma toe te voegen. 
 

Kosten 
• De inleggelden worden door het district vastgesteld en worden vermeld bij de uitschrijving van de 

wedstrijd in het Kring Informatie Blad. 
 

Plaatsing 
• Ten minste de 6 snelste inschrijvingen per programmanummer komen in aanmerking voor 

deelname aan de District Kampioenschappen Lange Afstand (indien het bad waar de finale wordt 
georganiseerd meer dan zes banen bevat zullen evenveel deelnemers per programmanummer 
worden geaccepteerd als er banen in het zwembad zijn). 

• Verenigingen ontvangen uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk bericht over 
geplaatste en niet geplaatste deelnemers. 

• Per programmanummer wordt één reserve vastgesteld. Indien deze reserve kan deelnemen 
neemt de organisatie uiterlijk 2x24 uur voorafgaand aan de wedstrijd contact met de vereniging 
op. 

 

Inschrijven 
• Het inschrijfadres van de District Kampioenschappen Lange Afstand wordt uiterlijk 1 januari 2010 

bekend gemaakt. 

• Uitsluitend zwemmers en zwemsters met tijden gezwommen in de periode 16 maart 2009 tot en 
met 14 maart 2010. 

•  kunnen worden ingeschreven voor deelname.  

• Inschrijvingen voor de District Kampioenschappen Lange Afstand dienen uiterlijk 3 weken 
voorafgaand aan de wedstrijd gericht te worden aan de organisatie. 

 

Prijzen 
• De winnaar van elk programmanummer krijgt de titel Districtkampioen. 

• De nummers 1, 2 en 3 van elk programmanummer ontvangen een medaille. 
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3.12 Kringkampioenschappen 
 
Wat zijn Kringkampioenschappen: 
 
Alle Kringen in Nederland organiseren aan het eind van het seizoen 
Kringkampioenschappen zwemmen. Het is voor veel zwemmers het hoogtepunt 
van het seizoen waarbij zij hun vereniging kunnen vertegenwoordigen. Voor de 
meest getalenteerde zwemmers is het een opstap naar deelname aan de 
Nationale Kampioenschappen. 
Een aantal Kringen organiseren naast deze Kringkampioenschappen ook een 
Kringkampioenschap in de winter, een Kringkampioenschap lange afstand en 
een Sprintkampioenschap. Informeer bij uw Kring zwemsecretariaat wanneer 
deze wedstrijden in uw Kring plaatsvinden en wat de deelnamevoorwaarden zijn. 
  
Voor wie Zwemmers en zwemsters, uit de leeftijdsgroep junioren 1 en ouder, 

die in het bezit zijn van een startvergunning en aan de gestelde 
deelnamelimiet hebben voldaan, kunnen deelnemen aan de 
Kringkampioenschappen. 

  
Waar Elke Kring organiseert Kringkampioenschappen. Waar deze 

kampioenschappen in uw Kring worden gehouden kunt u navragen bij 
uw Kring zwemsecretariaat (zie de bijlage "adressenlijst Kring Zwem 
Commissie"). 

  
Wanneer Alle Kringen organiseren in de zomer Kringkampioenschappen, 

meestal in de maand mei. Een aantal Kringen organiseren tevens 
Winter Kringkampioenschappen in de maand januari of bijvoorbeeld 
Kringkampioenschappen Sprint. 

  
Kosten De Kringen bepalen zelf de inschrijfgelden en/of deelnamekosten aan 

Kringkampioenschappen. 
  
Reglementen Er zijn geen specifieke reglementen betreffende de 

Kringkampioenschappen. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende deelname en inschrijving worden jaarlijks 

door de Kring gepubliceerd in het Kring Informatie Blad of in de 
uitschrijving van de wedstrijd. Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met het Kring zwemsecretariaat (zie de bijlage "adressenlijst 
Kring Zwem Commissie"). 

  
Programma Het programma wordt vastgesteld door de Kring. De KNZB adviseert 

een programma over twee weekenden, verdeeld in 4 of 6 sessies. 
  
Deelnemen, inschrijven Zwemmers en zwemsters die aan de door de Kring gestelde 

selectienormen voldoen kunnen door de vereniging worden 
ingeschreven voor de Kringkampioenschappen.  
De bepalingen betreffende deelname en inschrijving worden jaarlijks 
door de Kring gepubliceerd in het Kring Informatie Blad of in de 
uitschrijving van de wedstrijd. Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met het Kring zwemsecretariaat (zie de bijlage "adressenlijst 
Kring Zwem Commissie"). 
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Programma Kringkampioenschappen 
 
In overleg met de Kring zwemcommissies heeft de KNZB een advies programma voor de 
Kringkampioenschappen opgesteld. Hierbij kan gekozen worden uit twee programma varianten, één 
verdeeld over vier sessies of wedstrijddelen en één verdeeld over zes sessies. 
Voordeel voor de afstemming van de data en het programma van de Kringkampioenschappen is de 
landelijke promotie campagne die eraan verbonden zal worden en het feit dat alle zwemmers in 
Nederland dezelfde Kringkampioenschappen zwemmen waardoor onderlinge vergelijkingen en 
herkenbaarheid worden vergroot. De afspraak tussen de Kringen berust echter op vrijwilligheid en het 
staat de Kring dan ook vrij van de adviesdata en programmering af te wijken. 
 
 

Programma Kringkampioenschappen 4 sessies 
 
 
 

Sessie 1  Sessie 3 
1. 50m vrije slag jongens/heren  1. 50m vrije slag meisjes/dames 
2. 50m vlinderslag meisjes/dames  2. 50m vlinderslag jongens/heren 
3. 200m schoolslag jongens/heren  3. 200m schoolslag meisjes/dames 
4. 400m vrije slag meisjes/dames  4. 400m vrije slag jongens/heren 
5. 100m rugslag jongens/heren  5. 100m rugslag meisjes/dames 
6. 100m schoolslag meisjes/dames  6. 100m schoolslag jongens/heren 
7. 200m wisselslag jongens/heren  7. 200m wisselslag meisjes/dames 
8. 4x100m wisselslag est meisjes/dames  8. 4x100m wisselslag est jongens/heren 
9. 4x100m vrije slag est jongens/heren  9. 4x100m wisselslag est meisjes/dames 
 
 
 
 

Sessie 2  Sessie 4 
1. 50m schoolslag meisjes/dames  1. 50m schoolslag jongens/heren 
2. 50m rugslag jongens/heren  2. 50m rugslag meisjes/dames 
3. 200m rugslag meisjes/dames  3. 200m rugslag jongens/heren 
4. 200m vlinderslag jongens/heren  4. 200m vlinderslag meisjes/dames 
5. 100m vlinderslag meisjes/dames  5. 100m vlinderslag jongens/heren 
6. 100m vrije slag jongens/heren  6. 100m vrije slag meisjes/dames 
7. 200m vrije slag meisjes/dames  7. 200m vrije slag jongens/heren 
8. 4x200m vrije slag est jongens/heren  8. 4x200m vrije slag est meisjes/dames 
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Programma Kringkampioenschappen 6 sessies 
 
 
 
 

Sessie 1  Sessie 4 
1. 200m vlinderslag jongens/heren  1. 200m vlinderslag meisjes/dames 
2. 400m vrije slag meisjes/dames  2. 400m vrije slag jongens/heren 
3. 100m vrije slag jongens/heren  3. 100m vrije slag meisjes/dames 
4. 200m rugslag meisjes/dames  4. 200m rugslag jongens/heren 
5. 4x200m vrije slag est jongens/heren  5. 4x200m vrije slag est meisjes/dames 
 
 
 
 

Sessie 2  Sessie 5 
1. 50m vrije slag jongens/heren  1. 50m vrije slag meisjes/dames 
2. 50m vlinderslag meisjes/dames  2. 50m vlinderslag jongens/heren 
3. 200m schoolslag jongens/heren  3. 200m schoolslag meisjes/dames 
4. 100m schoolslag meisjes/dames  4. 100m schoolslag jongens/heren 
5. 100m rugslag jongens/heren  5. 100m rugslag meisjes/dames 
6. 4x100m wisselslag est meisjes/dames  6. 4x100m wisselslag est jongens/heren 
 
 
 
 

Sessie 3  Sessie 6 
1. 50m schoolslag meisjes/dames  1. 50m schoolslag jongens/heren 
2. 50m rugslag jongens/heren  2. 50m rugslag meisjes/dames 
3. 200m vrije slag meisjes/dames  3. 200m vrije slag jongens/heren 
4. 200m wisselslag jongens/heren  4. 200m wisselslag meisjes/dames 
5. 100m vlinderslag meisjes/dames  5. 100m vlinderslag jongens/heren 
6. 4x100m vrije slag est jongens/heren  6. 4x100m vrije slag est meisjes/dames 
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3.13 Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen (algemeen) 
 
Wat zijn Nederlandse Kampioenschappen: 
 
De enige echte Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen worden in de zomer op 
een 50 meter baan gehouden, met voor de junioren aparte Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen. Hier wordt gezwommen om de titel “Nederlands Kampioen”. 
Naast deze twee Nederlandse Kampioenschappen zijn er ook nog de volgende 
kampioenschappen: 
Nederlandse Kampioenschappen korte baan 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen 800/1500 meter 
Nederlandse Kampioenschappen 5000 meter  
Nederlandse Sprint Kampioenschappen 
Nederlandse Estafette Kampioenschappen 
Nederlandse Masters Kampioenschappen 
Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 
Nederlandse Kampioenschappen Marathon Zwemmen. 
Waar en wanneer de diverse kampioenschappen worden georganiseerd wordt 
gepubliceerd op de website van de KNZB (www.knzb.nl). Minimaal 6 maanden voor 
de wedstrijddatum worden de te verzwemmen nummers en de deelnamelimieten 
gepubliceerd en minimaal 10 weken voor de wedstrijddatum worden de plaats van de 
wedstrijd, het programma met de aanvangstijden en een samenvatting van de 
(inschrijf)bepalingen gepubliceerd. 
 

Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 
afwijken) 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd: 
 
Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen. 
a. De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen worden jaarlijks 

tussen 1 april en 31 augustus georganiseerd. 
b. De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen mogen uitsluitend 

worden gehouden in een zwembad met een baanlengte van 50 
meter, met een minimum van 6 zwembanen. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroepen jeugd en senioren, die 

in het bezit zijn van een startvergunning en aan de gestelde 
deelnamelimiet hebben voldaan, kunnen deelnemen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen. 
Er worden kampioenschappen verzwommen voor de leeftijdsgroep 
jeugd en voor dames en heren all-in (dat wil zeggen alle leeftijden bij 
elkaar). 

  

Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen, Korte Baan 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 
afwijken) 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd:  
 
Nederlandse Winterkampioenschappen Zwemmen. 
a. De Nederlandse Winterkampioenschappen Zwemmen worden 

jaarlijks tussen 1 december en 30 april georganiseerd. 
b. De Nederlandse Winterkampioenschappen Zwemmen kunnen 
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worden gehouden in een zwembad met een baanlengte van 25 of 
50 meter, met een minimum van 6 zwembanen. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroepen junioren, jeugd en 

senioren, die in het bezit zijn van een startvergunning en aan de 
gestelde deelnamelimiet hebben voldaan, kunnen deelnemen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan. 
Er worden kampioenschappen verzwommen voor de leeftijdsgroep 
jeugd en voor dames en heren all-in (dat wil zeggen alle leeftijden bij 
elkaar). 

  

Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 

Reglementen Er zijn geen specifieke reglementen voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen Zwemmen. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroep junioren die in het bezit 

zijn van een startvergunning en aan de gestelde deelnamelimiet hebben 
voldaan, kunnen deelnemen aan de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen Zwemmen. 

  

Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen, Korte Baan 

Reglementen  Er zijn geen specifieke reglementen voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen Zwemmen korte baan. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroep junioren die in het bezit 

zijn van een startvergunning en aan de gestelde deelnamelimiet hebben 
voldaan, kunnen deelnemen aan de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan. 

  

Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 800/1500 meter 

Reglementen Er zijn geen specifieke reglementen voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen Zwemmen 800/1500 meter. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroep junioren die in het bezit 

zijn van een startvergunning en aan de gestelde deelnamelimiet hebben 
voldaan, kunnen deelnemen aan de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen Zwemmen 800/1500 meter. 

  

Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter  

Reglementen Er zijn geen specifieke reglementen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter. 

  
Voor wie Zwemmers uit de leeftijdsgroepen junioren, jeugd en senioren en 

zwemsters uit de leeftijdgroepen jeugd en senioren die in het bezit zijn 
van een startvergunning en behoren tot de nummers 1 t/m 24 op de 
2000 meter vrije slag uit het KNZB Lange Afstand Circuit zijn gerechtigd 
zich in te schrijven voor de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 
5000 meter. 

  

Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd: 
 
Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen. 
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afwijken) a. De Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen worden 
jaarlijks tussen 1 januari en 31 augustus georganiseerd. 

b. De Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen worden 
gehouden in een zwembad met een baanlengte van 25 meter, met 
een minimum van 6 zwembanen. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroepen junioren, jeugd en 

senioren, die in het bezit zijn van een startvergunning en aan de 
gestelde deelnamelimiet hebben voldaan, kunnen deelnemen aan de 
Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen.  
Er worden kampioenschappen verzwommen voor de leeftijdsgroepen 
jeugd open, dames en heren all-in (dat wil zeggen alle leeftijden). 

 

Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen Senioren 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 
afwijken) 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd: 
 
Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen. 
a. De Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen worden 

jaarlijks tussen 15 september en 30 april georganiseerd. 
b. De Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen kunnen 

worden gehouden in een zwembad met een baanlengte van 25 of 
50 meter, met een minimum van 6 zwembanen. 

  
Voor wie Verenigingsestafettes dames en heren all-in (dat wil zeggen alle 

leeftijden) welke aan de inschrijfvoorwaarden voldoen (alleen de snelst 
ingeschreven verenigingen kunnen worden geplaatst). 

  

Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen Junioren 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 
afwijken) 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd: 
 
Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen. 
a. De Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen worden 

jaarlijks tussen 15 september en 30 april georganiseerd. 
b. De Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen kunnen 

worden gehouden in een zwembad met een baanlengte van 25 of 
50 meter, met een minimum van 6 zwembanen. 

  
Voor wie Verenigingsestafettes in de leeftijdsgroepen minioren 6 en jonger 

(jongens), junioren 1 en jonger (meisjes), junioren 2 en jonger (jongens), 
junioren 3 en jonger (meisjes), junioren 4 en jonger (jongens),  die aan 
de inschrijfvoorwaarden voldoen (alleen de snelst ingeschreven 
verenigingen kunnen worden geplaatst). 

  

Nederlandse Masters Kampioenschappen Zwemmen 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 
afwijken) 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd:  
 
a. De Nederlandse Kampioenschappen Masters Zwemmen worden 
 jaarlijks georganiseerd. 
b. De Nederlandse Kampioenschappen Masters Zwemmen worden 
 gehouden in een zwembad met een baanlengte van 50 meter, met 
 een minimum van 6 zwembanen. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters vanaf 20 jaar die in het bezit zijn van een 
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startvergunning kunnen deelnemen aan de Nederlandse Masters 
Kampioenschappen Zwemmen. 

  

Nederlandse Masters Kampioenschappen Zwemmen, Korte Baan 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 
afwijken) 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd:  
 
a. De Nederlandse Kampioenschappen Masters Zwemmen Korte Baan
 worden jaarlijks georganiseerd. 
b. De Nederlandse Kampioenschappen Masters Zwemmen Korte Baan 
 worden gehouden in een zwembad met een baanlengte van 25 
 meter, met een minimum van 6 zwembanen. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters vanaf 20 jaar die in het bezit zijn van een 

startvergunning kunnen deelnemen aan de Nederlandse Masters 
Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan. 

  

Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen en Nederlandse 
Kampioenschappen Marathon Zwemmen 

Reglementen 
(de naamgeving van de 
kampioenschappen in de 
reglementen kan enigszins 
afwijken) 

Jaarlijks worden door of namens het KNZB bondsbestuur de volgende 
Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd:  
 
Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen en 
Nederlandse Kampioenschappen Marathon Zwemmen. 
a. De Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 
 en Nederlandse Kampioenschappen Marathon Zwemmen worden 
 jaarlijks tussen 1 juni en 1 oktober georganiseerd. 

  
Voor wie Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroepen junioren, jeugd, 

senioren en masters, die in het bezit zijn van een startvergunning en aan 
de gestelde inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, kunnen deelnemen 
aan de Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen. 

  

Voor alle Nederlandse Kampioenschappen geldt: 

Reglementen Op dagen dat de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen worden 
gehouden mogen elders in het land geen zwemwedstrijden worden 
gehouden, behoudens met toestemming van het KNZB bondsbestuur.  
Bij alle Nederlandse Kampioenschappen wordt de 1 start regel 
gehanteerd. 

  
Waar De plaats waar de kampioenschappen worden georganiseerd wordt 

minimaal 10 weken voor de wedstrijddatum gepubliceerd op de website 
van de KNZB (www.knzb.nl)  en staat vermeld in de inschrijfbepalingen. 

  
Wanneer De datum, aanvangstijden en het programma worden minimaal 10 

weken voor de wedstrijddatum gepubliceerd op de website van de KNZB 
(www.knzb.nl) en staat vermeld in de inschrijfbepalingen. 

  
Kosten De kosten voor deelname aan kampioenschappen wordt jaarlijks 

vastgesteld en vermeld in de bepalingen. 
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Programma, limiettijden en 
bepalingen 

De inschrijfbepalingen worden uiterlijk 10 weken voor de wedstrijddatum 
gepubliceerd. De volledige bepalingen worden gepubliceerd in het 
Handboek Zwemmen. 
De te verzwemmen nummers alsmede de limiettijden en de periode 
waarbinnen deze moeten worden gezwommen worden minimaal 6 
maanden voor aanvang van de kampioenschappen gepubliceerd. 
Voor de Nederlandse Estafette Kampioenschappen Senioren en 
Junioren bestaan geen limiettijden. Ploegen worden op basis van 
inschrijftijden al dan niet geplaatst. 

  
Deelnemen, inschrijven U vindt de inschrijfformulieren en volledige bepalingen op de website 

van de KNZB (www.knzb.nl) bij het programma Zwemmen onder 
download. U dient uw inschrijving volgens de bepalingen te richten aan 
het KNZB bondsbureau. 

  

 



KNZB Handboek Zwemmen 

 3-67 01-06-09 
 

3.14 Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2010 
 

Programma Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2010  
 
Dag 1 Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur  

1. 400m vrije slag  jongens jeugd/heren senioren 
2. 400m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
3. 200m rugslag  jongens jeugd/heren senioren 
4. 200m rugslag  meisjes jeugd/dames senioren 
5. 100m schoolslag  jongens jeugd/heren senioren 
6. 100m schoolslag  meisjes jeugd/dames senioren 
7. 200m vlinderslag  jongens jeugd/heren senioren 
8. 200m vlinderslag  meisjes jeugd/dames senioren 
9. 50m vrije slag  jongens jeugd/heren senioren 

10. 50m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
11. 200m wisselslag  jongens jeugd/heren senioren 
12. 200m wisselslag  meisjes jeugd/dames senioren 
13. 4x200m vrije slag est. heren 
14. 4x100m vrije slag est. dames 

 
 
 
Dag 1  B-/A-finales Inzwemmen 15.30 uur, aanvang finales 16.30 uur 

1. 400m vrije slag heren snelste serie 
2. 400m vrije slag  dames snelste serie 
3. 200m rugslag  heren B-finale 

 200m rugslag  heren A-finale 
4. 200m rugslag  dames B-finale 

 200m rugslag  dames A-finale 
5. 100m schoolslag  heren B-finale 

 100m schoolslag  heren A-finale 
6. 100m schoolslag  dames B-finale 

 100m schoolslag  dames A-finale 
7. 200m vlinderslag  heren B-finale 

 200m vlinderslag  heren A-finale 
8. 200m vlinderslag  dames B-finale 

 200m vlinderslag  dames A-finale 
9. 50m vrije slag  heren B-finale 

 50m vrije slag  heren A-finale 
10. 50m vrije slag  dames B-finale 

 50m vrije slag  dames A-finale 
11. 200m wisselslag  heren B-finale 

 200m wisselslag  heren A-finale 
12. 200m wisselslag dames B-finale 

 200m wisselslag  dames A-finale 
13. 4x200m vrije slag est. heren snelste serie 
14. 4x100m vrije slag est. dames snelste serie 
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Dag 2 Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 
15. 100m vlinderslag meisjes jeugd/dames senioren 
16. 100m vlinderslag jongens jeugd/heren senioren 
17. 200m schoolslag  meisjes jeugd/dames senioren 
18. 200m schoolslag  jongens jeugd/heren senioren 
19. 50m rugslag  meisjes jeugd/dames senioren 
20. 50m rugslag jongens jeugd/heren senioren 
21. 400m wisselslag Jongens jeugd/heren senioren 
22. 200m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
23. 200m vrije slag jongens jeugd/heren senioren 
24. 800m vrije slag meisjes jeugd/dames senioren 
25. 800m vrije slag jongens jeugd/heren senioren 
26. 4x100m wisselslag est.  dames 
27. 4x100m vrije slag est.  heren 

 
 
 
Dag 2 B-/A-finales  Inzwemmen 15.30 uur, aanvang finales 16.30 uur 

15. 100m vlinderslag  dames B-finale 
 100m vlinderslag  dames A-finale 

16. 100m vlinderslag  heren B-finale 
 100m vlinderslag  heren A-finale 

17. 200m schoolslag  dames B-finale 
 200m schoolslag  dames A-finale 

18. 200m schoolslag  heren B-finale 
 200m schoolslag  heren A-finale 

19. 50m rugslag  dames B-finale 
 50m rugslag  dames A-finale 

20. 50m rugslag heren B-finale 
 50m rugslag heren A-finale 

21. 400m wisselslag heren snelste serie 
22. 200m vrije slag  dames B-finale 

 200m vrije slag  dames A-finale 
23. 200m vrije slag  heren B-finale 

 200m vrije slag  heren A-finale 
24. 800m vrije slag dames snelste serie 
25. 800m vrije slag heren snelste serie 
26. 4x100m wisselslag est.  dames snelste serie  
27. 4x100m vrije slag est.  heren snelste serie  
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Dag 3 Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 
28. 100m vrije slag  jongens jeugd/heren senioren 
29. 100m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
30. 100m rugslag  jongens jeugd/heren senioren 
31. 100m rugslag  meisjes jeugd/dames senioren 
32. 50m schoolslag  jongens jeugd/heren senioren  
33. 50m schoolslag  meisjes jeugd/dames senioren 
34. 400m wisselslag Meisjes jeugd/dames senioren 
35. 50m vlinderslag Jongens jeugd/heren senioren 
36. 50m vlinderslag Meisjes jeugd/dames senioren 
37. 1500m vrije slag  jongens jeugd/heren senioren 
38. 1500m vrije slag meisjes jeugd/dames senioren 
39. 4x100m wisselslag est.  heren 
40. 4x200m vrije slag est.  dames 

 
 
 
Dag 3 B-/A--finales  Inzwemmen 15.30 uur, aanvang finales 16.30 uur  

28. 100m vrije slag  heren B-finale  
 100m vrije slag  heren A-finale  

29. 100m vrije slag  dames B-finale  
 100m vrije slag  dames A-finale  

30. 100m rugslag  heren B-finale 
 100m rugslag  heren A-finale 

31. 100m rugslag  dames B-finale 
 100m rugslag  dames A-finale 

32. 50m schoolslag  heren B-finale 
 50m schoolslag  heren A-finale 

33. 50m schoolslag  dames B-finale 
 50m schoolslag  dames A-finale 

34. 400m wisselslag dames snelste serie 
35. 50m vlinderslag heren B-finale  

 50m vlinderslag heren A-finale  
36. 50m vlinderslag dames B-finale 

 50m vlinderslag dames A-finale 
37. 1500m vrije slag  heren snelste serie 
38. 1500m vrije slag dames snelste serie 
39. 4x100m wisselslag est.  heren snelste serie 
40. 4x200m vrije slag est.  dames snelste serie 

 
 
NB: indien de NOS de finales live uitzend, zullen op de betreffende dag eerst alle B- en 
vervolgens alle A-finales worden gezwommen. 
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Limiettijden Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2010 

 

       50m bad 25m bad 

50m rugslag Dames senioren 00:31,41 00:29,88 

100m rugslag Dames senioren 01:07,07 01:04,55 

200m rugslag Dames senioren 02:24,39 02:19,85 

50m schoolslag Dames senioren 00:34,61 00:33,58 

100m schoolslag Dames senioren 01:15,70 01:13,55 

200m schoolslag Dames senioren 02:42,87 02:38,04 

50m vlinderslag Dames senioren 00:28,87 00:28,31 

100m vlinderslag Dames senioren 01:04,34 01:03,54 

200m vlinderslag Dames senioren 02:22,33 02:20,49 

50m vrije slag Dames senioren 00:27,30 00:26,63 

100m vrije slag Dames senioren 01:00,14 00:58,31 

200m vrije slag Dames senioren 02:09,95 02:07,39 

400m vrije slag Dames senioren 04:34,60 04:29,29 

800m vrije slag Dames senioren 09:24,90 09:13,93 

1500m vrije slag Dames senioren 18:16,05 17:56,29 

200m wisselslag Dames senioren 02:27,51 02:23,64 

400m wisselslag Dames senioren 05:11,33 05:04,77 

50m rugslag Dames senioren 1 00:32,15 00:30,42 

100m rugslag Dames senioren 1 01:08,75 01:05,80 

200m rugslag Dames senioren 1 02:28,16 02:22,67 

50m schoolslag Dames senioren 1 00:35,46 00:34,21 

100m schoolslag Dames senioren 1 01:17,44 01:14,85 

200m schoolslag Dames senioren 1 02:46,40 02:40,70 

50m vlinderslag Dames senioren 1 00:29,80 00:29,20 

100m vlinderslag Dames senioren 1 01:06,14 01:04,90 

200m vlinderslag Dames senioren 1 02:25,73 02:23,09 

50m vrije slag Dames senioren 1 00:28,00 00:27,32 

100m vrije slag Dames senioren 1 01:01,39 00:59,60 

200m vrije slag Dames senioren 1 02:12,78 02:09,55 

400m vrije slag Dames senioren 1 04:39,57 04:33,06 

800m vrije slag Dames senioren 1 09:37,98 09:23,85 

1500m vrije slag Dames senioren 1 18:32,61 18:12,55 

200m wisselslag Dames senioren 1 02:30,04 02:25,55 

400m wisselslag Dames senioren 1 05:18,56 05:10,26 

50m rugslag Heren senioren  00:28,04 00:26,20 

100m rugslag Heren senioren  01:00,44 00:56,74 

200m rugslag Heren senioren  02:11,37 02:04,76 

50m schoolslag Heren senioren  00:30,70 00:29,51 

100m schoolslag Heren senioren  01:07,30 01:04,46 

200m schoolslag Heren senioren  02:25,78 02:19,89 

50m vlinderslag Heren senioren  00:26,05 00:25,15 

100m vlinderslag Heren senioren  00:57,74 00:55,86 

200m vlinderslag Heren senioren  02:09,77 02:05,47 

50m vrije slag Heren senioren  00:24,46 00:23,55 

100m vrije slag Heren senioren  00:53,74 00:51,54 

200m vrije slag Heren senioren  01:58,97 01:54,82 

400m vrije slag Heren senioren  04:11,35 04:03,11 

800m vrije slag Heren senioren  08:47,29 08:32,34 

1500m vrije slag Heren senioren  16:43,25 16:14,81 

200m wisselslag Heren senioren  02:13,63 02:08,35 
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400m wisselslag Heren senioren  04:44,01 04:32,93 

50m rugslag Heren senioren 1 00:28,56 00:26,69 

100m rugslag Heren senioren 1 01:01,42 00:57,66 

200m rugslag Heren senioren 1 02:13,51 02:06,79 

50m schoolslag Heren senioren 1 00:31,12 00:29,92 

100m schoolslag Heren senioren 1 01:08,38 01:05,49 

200m schoolslag Heren senioren 1 02:28,23 02:22,23 

50m vlinderslag Heren senioren 1 00:26,50 00:25,58 

100m vlinderslag Heren senioren 1 00:58,63 00:56,71 

200m vlinderslag Heren senioren 1 02:12,00 02:07,62 

50m vrije slag Heren senioren 1 00:24,77 00:23,85 

100m vrije slag Heren senioren 1 00:54,53 00:52,29 

200m vrije slag Heren senioren 1 02:00,30 01:56,11 

400m vrije slag Heren senioren 1 04:15,05 04:06,69 

800m vrije slag Heren senioren 1 08:53,96 08:38,82 

1500m vrije slag Heren senioren 1 16:57,68 16:28,84 

200m wisselslag Heren senioren 1 02:15,71 02:10,35 

400m wisselslag Heren senioren 1 04:48,44 04:37,19 

50m rugslag Jongens Jeugd 1 00:29,70 00:28,31 

100m rugslag Jongens Jeugd 1 01:05,25 01:01,25 

200m rugslag Jongens Jeugd 1 02:21,85 02:14,72 

50m schoolslag Jongens Jeugd 1 00:33,06 00:31,48 

100m schoolslag Jongens Jeugd 1 01:12,88 01:09,80 

200m schoolslag Jongens Jeugd 1 02:38,17 02:31,79 

50m vlinderslag Jongens Jeugd 1 00:28,00 00:26,93 

100m vlinderslag Jongens Jeugd 1 01:02,39 01:00,34 

200m vlinderslag Jongens Jeugd 1 02:20,82 02:16,15 

50m vrije slag Jongens Jeugd 1 00:25,60 00:24,85 

100m vrije slag Jongens Jeugd 1 00:57,67 00:55,30 

200m vrije slag Jongens Jeugd 1 02:06,59 02:02,18 

400m vrije slag Jongens Jeugd 1 04:30,20 04:20,07 

800m vrije slag Jongens Jeugd 1 09:21,80 09:14,36 

1500m vrije slag Jongens Jeugd 1 18:00,30 17:29,00 

200m wisselslag Jongens Jeugd 1 02:23,98 02:18,29 

400m wisselslag Jongens Jeugd 1 05:04,60 04:53,83 

50m rugslag Jongens Jeugd 2 00:29,03 00:27,13 

100m rugslag Jongens Jeugd 2 01:02,18 00:58,37 

200m rugslag Jongens Jeugd 2 02:15,18 02:08,38 

50m schoolslag Jongens Jeugd 2 00:31,39 00:30,18 

100m schoolslag Jongens Jeugd 2 01:09,21 01:06,28 

200m schoolslag Jongens Jeugd 2 02:30,20 02:24,13 

50m vlinderslag Jongens Jeugd 2 00:26,86 00:25,93 

100m vlinderslag Jongens Jeugd 2 00:59,29 00:57,34 

200m vlinderslag Jongens Jeugd 2 02:13,83 02:09,39 

50m vrije slag Jongens Jeugd 2 00:24,94 00:24,02 

100m vrije slag Jongens Jeugd 2 00:55,07 00:52,82 

200m vrije slag Jongens Jeugd 2 02:00,89 01:56,68 

400m vrije slag Jongens Jeugd 2 04:17,63 04:09,19 

800m vrije slag Jongens Jeugd 2 09:01,47 08:46,13 

1500m vrije slag Jongens Jeugd 2 17:07,53 16:38,41 

200m wisselslag Jongens Jeugd 2 02:17,27 02:11,84 

400m wisselslag Jongens Jeugd 2 04:51,77 04:40,39 

50m rugslag Meisjes Jeugd 1 00:33,01 00:31,23 

100m rugslag Meisjes Jeugd 1 01:10,73 01:07,69 
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200m rugslag Meisjes Jeugd 1 02:32,59 02:26,94 

50m schoolslag Meisjes Jeugd 1 00:36,38 00:35,11 

100m schoolslag Meisjes Jeugd 1 01:19,32 01:16,68 

200m schoolslag Meisjes Jeugd 1 02:50,18 02:44,34 

50m vlinderslag Meisjes Jeugd 1 00:30,65 00:30,00 

100m vlinderslag Meisjes Jeugd 1 01:07,71 01:06,45 

200m vlinderslag Meisjes Jeugd 1 02:28,52 02:25,83 

50m vrije slag Meisjes Jeugd 1 00:28,60 00:27,92 

100m vrije slag Meisjes Jeugd 1 01:02,83 01:00,99 

200m vrije slag Meisjes Jeugd 1 02:16,02 02:12,71 

400m vrije slag Meisjes Jeugd 1 04:46,26 04:39,60 

800m vrije slag Meisjes Jeugd 1 09:55,24 09:40,70 

1500m vrije slag Meisjes Jeugd 1 18:53,70 18:33,26 

200m wisselslag Meisjes Jeugd 1 02:32,38 02:27,83 

400m wisselslag Meisjes Jeugd 1 05:25,81 05:17,30 

50m rugslag Meisjes Jeugd 2 00:32,64 00:30,88 

100m rugslag Meisjes Jeugd 2 01:09,94 01:06,93 

200m rugslag Meisjes Jeugd 2 02:30,89 02:25,29 

50m schoolslag Meisjes Jeugd 2 00:36,04 00:34,78 

100m schoolslag Meisjes Jeugd 2 01:18,58 01:15,96 

200m schoolslag Meisjes Jeugd 2 02:48,60 02:42,83 

50m vlinderslag Meisjes Jeugd 2 00:30,55 00:29,98 

100m vlinderslag Meisjes Jeugd 2 01:07,49 01:06,23 

200m vlinderslag Meisjes Jeugd 2 02:28,04 02:25,35 

50m vrije slag Meisjes Jeugd 2 00:28,60 00:27,92 

100m vrije slag Meisjes Jeugd 2 01:02,16 01:00,34 

200m vrije slag Meisjes Jeugd 2 02:14,57 02:11,29 

400m vrije slag Meisjes Jeugd 2 04:42,11 04:35,55 

800m vrije slag Meisjes Jeugd 2 09:46,63 09:32,30 

1500m vrije slag Meisjes Jeugd 2 18:37,29 18:17,15 

200m wisselslag Meisjes Jeugd 2 02:31,24 02:26,72 

400m wisselslag Meisjes Jeugd 2 05:23,37 05:14,94 

4x100m vrije slag estafette dames 04:10,18 04:02,57 

4x100m wisselslag estafette dames 04:37,94 04:30,34 

4x200m vrije slag estafette dames 09:00,59 08:49,95 

4x100m vrije slag estafette heren 03:43,56 03:34,40 

4x100m wisselslag estafette heren 04:08,79 03:57,74 

4x200m vrije slag estafette heren 08:14,92 07:57,65 
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Bepalingen Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2010 
 
Behalen van limiettijden 
• Limieten kunnen worden behaald vanaf 1 juni in het jaar voorafgaand aan de kampioenschappen 

tot achttien dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag. 

• Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele tijden of 
met een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden geen limiet is 
behaald. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de 
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd. 
Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma 
nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1). 

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het 
proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden 
geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 

 

Leeftijdsindeling 
• Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen senioren en jeugd. 

• Bij de categorie jeugd worden er afzonderlijke limieten gegeven voor de leeftijdsgroepen jeugd 1, 
jeugd 2. Bij de senioren voor senioren 1 en senioren. 

 

Leeftijdsindeling Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2010 

 
leeftijdsgroep meisjes/dames jongens/heren 
jeugd 1995, 1994 1993, 1992 
senioren 1993 en eerder 1991 en eerder 
 

• In de series zwemt de leeftijdsgroep jeugd om het Open Nederlands Kampioenschap Jeugd 
(uitsluitend bij de 50, 100 en 200 meter nummers).  

• Tijdens het middagprogramma worden de finales all-in gezwommen, dat wil zeggen dat zowel 
jeugd als senioren zich hiervoor kunnen plaatsen. 

 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit zestien dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode(n) de limiet hebben 
gezwommen worden zondermeer geplaatst. 

• Zwemmers in de leeftijdscategorie jeugd 1 (meisjes en jongens) kunnen ook inschrijven wanneer 
de limiet niet is behaald, maar een zwemmer/ster staat wel bij de eerste 8 op de KNZB 50m 
ranglijst jeugd 1 van het betreffende programmanummer. Indien ingeschreven wordt op basis van 
een plaats op de ranglijst dan dient dit bij inschrijving te worden aangegeven. 

• Deelname aan de ONK staat open voor buitenlandse zwemmers. Zij moeten voldoen aan 
dezelfde bepalingen en limieten als de overige zwemmers. 
Bij hun inschrijving moet voor elke ingeschreven limiettijd een afschrift van de betreffende 
wedstrijduitslag worden gevoegd. 

• Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen. 

• Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven. 

• Er kunnen geen reservezwemmers voor estafettes worden opgegeven. 

• Er kan zowel ingeschreven worden met een limiet behaald op een 50 m. baan als met een limiet 
behaald op een 25 m. baan. De ingeschreven tijd dient wel ten alle tijde de snelste tijd van de 
betreffende baansoort te zijn. Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de 
wedstrijd vermeld te worden. 

• Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde 
individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van 
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de vier zwemmers, de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van een als estafette 
gezwommen (limiet)tijd. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van 
deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen en als excel bestand toe te voegen.  

� NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld: jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-ONK2010-inschr.lxf 

jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-ONK2010-inschr.pdf 
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-InschrijfformulierONK2010.xls 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als onderwerp 
in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)ONK2010”" + de naam van uw 
vereniging. Indien ingeschreven wordt op basis van een plaats op de ranglijst dan dient dit bij 
inschrijving te worden aangegeven. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
� tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 

limietperiode. 
� tijden die langzamer zijn dan de gestelde limiettijden.. 
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 

de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten). 
� inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd 

zijn. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt 
een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes 
en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

 

Series; indeling, afmelden en reserveregeling 
• Bij de indeling worden eerst de limieten behaald op een 50m. baan ingedeeld aangevuld met de 

limiettijden behaald op een 25m. baan en tot slot de zwemmers die geen limiet hebben behaald, 
maar op basis van de KNZB 50m ranglijsten zijn geplaatst.. 

• De drie snelste series worden ingedeeld volgens het Olympisch plaatsingssysteem. De overige 
series worden op tijd ingedeeld. 

• De snelste 8 jeugdzwemmers zwemmen op de 50, 100 en 200 meter nummers in een aparte 
jeugdserie na alle andere series van het betreffende programmanummer. 

• De Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen vormen één wedstrijd, hetgeen inhoudt dat 
schriftelijke afschrijvingen tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag in het bezit van het 
Bondsbureau moeten zijn. 

• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 
worden beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 
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Finales; indeling, afmelden en reserveregeling 
• Zwemmers in de leeftijdsgroep jeugd zwemmen om het Open Nederlands Kampioenschap Jeugd. 

Voor het Open Nederlandse Kampioenschap Jeugd telt de snelste tijd, ongeacht of deze in de 
serie of in de finale is gezwommen. Dit geldt uitsluitend voor de 400, 800 en 1500 meter 
nummers. 

• Zwemmers die een medaille hebben behaald op individuele afstanden tijdens een EK kunnen, 
indien zij dit bij inschrijving aanvragen, in aanmerking komen voor rechtstreekse plaatsing voor de 
A-finales op betreffende zwemnummers. 

• Zwemmers die een medaille hebben behaald op individuele afstanden tijdens een WK of OS 
kunnen, indien zij dit bij inschrijving aanvragen, in aanmerking komen voor rechtstreekse plaatsing 
voor de A-finales op alle zwemnummers.  

• Indien er op enig programmanummer minder dan 9 deelnemers in totaal (jeugd + senioren) zijn, 
zal dit nummer als snelste serie worden gezwommen. Indien dit programmanummer een 50, 100 
of 200 meter nummer is zal leeftijdsgroep jeugd ook in de snelste serie om het kampioenschap 
zwemmen. 

• Op de nummers 400, 800 en 1500 meter vrije slag, de 400 meter wisselslag persoonlijk alsmede 
alle estafettes worden de snelste series gezwommen in het finaleprogramma, waarbij de snelste 8 
zwemmers(sters) “all-in” (jeugd/senioren), op basis van inschrijftijd, zullen zwemmen. De 
deelnemers uit zowel de ochtendseries, alsmede de snelste serie in het finaleprogramma komen 
hierbij in aanmerking voor de ereplaatsen. 

• Per programmanummer zullen twee reserves worden genoemd. 

• Bij 8 of meer buitenlanders in de A- en B-finale, wordt er voor dat onderdeel een C-finale toe 
gevoegd. Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als hieronder beschreven voor A- en B-finales.  

• Alleen de nummers 1 t/m 24 van de uitslag van het betreffende programmanummer komen 
in aanmerking voor de A-, B- of evt. C-finale. 

• Afschrijvingen voor de finales kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden binnen een half uur na 
bekendmaking van de uitslag van het betreffende programmanummer op een daarvoor bestemd 
formulier, bij de jurytafel in het wedstrijdbad. 

• Nadat alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale indeling bekend gemaakt. 

• Teneinde te voorkomen dat er finales plaatsvinden met lege banen zullen de deelnemers, die na 
de verwerkte afmeldingen als 9e en 10e geplaatst staan en op grond daarvan zullen zwemmen in 
de B finale, als reserve worden aangewezen voor de A finale. De reserveplaats voor de A-finale 
vervalt op het moment dat het inzwemmen voor de B-finales begint. De deelnemers, die als 17e 
en 18e geplaatst staan, worden als reserve aangewezen voor de B finale.  

• B-finales worden uitsluitend gezwommen als er meer dan 2 B-finalisten zijn. 

• C-finales worden uitslutend gezwommen als er meer dan 2 C-finalisten zijn. 

• Bovenstaande bepalingen gelden voor een 8-banen bad en worden aangepast indien het bad 
minder banen bevat. 

• Reserves hebben dezelfde verplichtingen als gekwalificeerden voor een finale. Deze verplichting 
vervalt één uur voor de betreffende finale wordt verzwommen, mits men op dat moment niet is 
opgeroepen voor de finale. 

• Afmeldingen die later worden gedaan en/of het niet gestand doen van plaatsing voor de finales 
zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden beboet (zie de bijlage "tarieven, 
administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 
 

Ceremonie en prijsuitreiking 
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de 

voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapdiploma ontvangen. 

• De eerste drie deelnemers all-in (Nederlandse en buitenlandse deelnemers) ontvangen een 
gouden resp. zilveren of bronzen ONK medaille. De eerste drie Nederlandse deelnemers 
ontvangen daarnaast een gouden resp. zilveren of bronzen NK medaille. Indien de ONK medaille 
en de NK medaille van dezelfde kleur zijn zal er alleen een ONK medaille worden uitgereikt. 

 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen verwijzen wij u naar de bijlage 

"tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend worden 
via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie plaats. 
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Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en daar te 

verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet tijdig melden in 
de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Massage 
• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan op daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde 

locaties. 
 

Verenigingsvlaggen 
• Deze kunnen tot een week voor de aanvang van het evenement worden gezonden aan het zwembad 

waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de kampioenschappen dienen de 
vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden. 

 

Deelnemers en ploegleiderskaarten 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen 

toegezonden. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld: 
1 t/m 5 deelnemers   1 ploegleiderskaart 
6 t/m 10 deelnemers  2 ploegleiderskaarten 
11 t/m 20 deelnemers  3 ploegleiderskaarten 
21 t/m 30 deelnemers  4 ploegleiderskaarten 
31 en meer deelnemers  5 ploegleiderskaarten  

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen en 
zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de passe-partout prijs voor toeschouwers. 

• Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement 
schriftelijk besteld worden bij het Bondsbureau, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. De prijs van 
deze extra kaart is gelijk aan die van een passe-partout voor volwassenen. Verrekening vindt plaats 
via het verenigingsdepot. 

 

Toegangsprijzen 
• De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 
Passe-partout 

Volwassenen 
 
€ 4,00 
€ 20,00 

Kinderen tot en met 12 jaar 
en 65+ 
€ 3,00 
€ 10,00 

• De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Officials en licentiehouders 
• Officials zwemmen en licentiehouders zwemmen kunnen op vertoon van hun KNZB legitimatie 

kaart of licentie een passe-partout kopen à € 10,00. 
 

Slotbepaling 
• Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. 
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3.15 Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2009 
 

Programma Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen Korte 
Baan 2009 
 
 
Dag 1 Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 

1. 400m vrije slag  jongens jeugd/heren senioren 
2. 400m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
3. 200m rugslag  jongens jeugd/heren senioren 
4. 200m rugslag  meisjes jeugd/dames senioren 
5. 100m schoolslag  jongens jeugd/heren senioren 
6. 100m schoolslag  meisjes jeugd/dames senioren 
7. 200m vlinderslag  jongens jeugd/heren senioren 
8. 200m vlinderslag  meisjes jeugd/dames senioren 
9. 50m vrije slag  jongens jeugd/heren senioren 

10. 50m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
11. 200m wisselslag  jongens jeugd/heren senioren 
12. 200m wisselslag  meisjes jeugd/dames senioren 
13. 4x200m vrije slag est. heren 
14. 4x100m vrije slag est. dames 

 
 
 
Dag 1 B-/A-finales Inzwemmen 15.30 uur, aanvang finales 16.30 uur 

1. 400m vrije slag heren snelste serie 
2. 400m vrije slag  dames snelste serie 
3. 200m rugslag  heren B-finale 

 200m rugslag  heren A-finale 
4. 200m rugslag  dames B-finale 

 200m rugslag  dames A-finale 
5. 100m schoolslag  heren B-finale 

 100m schoolslag  heren A-finale 
6. 100m schoolslag  dames B-finale 

 100m schoolslag  dames A-finale 
7. 200m vlinderslag  heren B-finale 

 200m vlinderslag  heren A-finale 
8. 200m vlinderslag  dames B-finale 

 200m vlinderslag  dames A-finale 
9. 50m vrije slag  heren B-finale 

 50m vrije slag  heren A-finale 
10. 50m vrije slag  dames B-finale 

 50m vrije slag  dames A-finale 
11. 200m wisselslag  heren B-finale 

 200m wisselslag  heren A-finale 
12. 200m wisselslag  dames B-finale 

 200m wisselslag  dames A-finale 
13. 4x200m vrije slag est. heren snelste serie 
14. 4x100m vrije slag est. dames snelste serie 
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Dag 2 Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 
15. 100m vlinderslag meisjes jeugd/dames senioren 
16. 100m vlinderslag jongens jeugd/heren senioren 
17. 200m schoolslag  meisjes jeugd/dames senioren 
18. 200m schoolslag  jongens jeugd/heren senioren 
19. 50m rugslag  meisjes jeugd/dames senioren 
20. 50m rugslag jongens jeugd/heren senioren 
21. 400m wisselslag jongens jeugd/heren senioren 
22. 200m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
23. 200m vrije slag jongens jeugd/heren senioren 
24. 800m vrije slag meisjes jeugd/dames senioren 
25. 4x100m wisselslag est.  dames 
26. 4x100m vrije slag est.  heren 
27. 1500m vrije slag  jongens junioren 1 
28. 1500m vrije slag  jongens junioren 2 
29. 1500m vrije slag  jongens junioren 3 
30. 1500m vrije slag  jongens junioren 4 

 
 
 
Dag 2 B/A-finales Inzwemmen 15.30 uur, aanvang finales 16.30 uur 

15. 100m vlinderslag  dames B-finale 
 100m vlinderslag  dames A-finale 

16. 100m vlinderslag  heren B-finale 
 100m vlinderslag  heren A-finale 

17. 200m schoolslag  dames B-finale 
 200m schoolslag  dames A-finale 

18. 200m schoolslag  heren B-finale 
 200m schoolslag  heren A-finale 

19. 50m rugslag  dames B-finale 
 50m rugslag  dames B-finale 

20. 50m rugslag heren A-finale 
 50m rugslag heren A-finale 

21. 400m wisselslag heren snelste serie 
22. 200m vrije slag  dames B-finale 

 200m vrije slag  dames A-finale 
23. 200m vrije slag  heren B-finale 

 200m vrije slag  heren A-finale 
24. 800m vrije slag dames snelste serie 
25. 4x100m wisselslag est.  dames snelste serie  
26. 4x100m vrije slag est.  heren snelste serie  

 



KNZB Handboek Zwemmen 

 3-79 01-06-09 
 

Dag 3 Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 
31. 100m vrije slag   jongens jeugd/heren senioren 
32. 100m vrije slag  meisjes jeugd/dames senioren 
33. 100m rugslag   jongens jeugd/heren senioren 
34. 100m rugslag  meisjes jeugd/dames senioren 
35. 50m schoolslag  jongens jeugd/heren senioren  
36. 50m schoolslag  meisjes jeugd/dames senioren 
37. 400m wisselslag meisjes jeugd/dames senioren 
38. 50m vlinderslag jongens jeugd/heren senioren 
39. 50m vlinderslag meisjes jeugd/dames senioren 
40. 1500m vrije slag  jongens jeugd/heren senioren 
41. 4x100m wisselslag est.  heren 
42. 4x200m vrije slag est.  dames 
43. 800m vrije slag  meisjes junioren 1 
44. 800m vrije slag meisjes junioren 2 
45. 800m vrije slag  meisjes junioren 3 

 
 
 
Dag 3 B-/A-finales Inzwemmen 15.30 uur, aanvang finales 16.30 uur 

31. 100m vrije slag   heren B-finale  
 100m vrije slag   heren A-finale  

32. 100m vrije slag  dames B-finale  
 100m vrije slag  dames A-finale  

33. 100m rugslag   heren B-finale 
 100m rugslag   heren A-finale 

34. 100m rugslag  dames B-finale 
 100m rugslag  dames A-finale 

35. 50m schoolslag  heren B-finale 
 50m schoolslag  heren A-finale 

36. 50m schoolslag  dames B-finale 
 50m schoolslag  dames A-finale 

37. 400m wisselslag dames snelste serie 
38. 50m vlinderslag heren B-finale  

 50m vlinderslag heren A-finale  
39. 50m vlinderslag dames B-finale 

 50m vlinderslag dames A-finale 
40. 1500m vrije slag  heren snelste serie 
41. 4x100m wisselslag est.  heren snelste serie 
42. 4x200m vrije slag est.  dames snelste serie 

 
 

NB: indien de NOS de finales live uitzend, zullen op de betreffende dag eerst alle B- en 
vervolgens alle A-finales worden gezwommen. 
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Limiettijden Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2009 

 

50m rugslag Dames senioren 00:30,18 

100m rugslag Dames senioren 01:05,20 

200m rugslag Dames senioren 02:21,26 

50m schoolslag Dames senioren 00:33,92 

100m schoolslag Dames senioren 01:14,29 

200m schoolslag Dames senioren 02:39,64 

50m vlinderslag Dames senioren 00:28,60 

100m vlinderslag Dames senioren 01:04,18 

200m vlinderslag Dames senioren 02:21,91 

50m vrije slag Dames senioren 00:26,90 

100m vrije slag Dames senioren 00:58,90 

200m vrije slag Dames senioren 02:08,68 

400m vrije slag Dames senioren 04:32,01 

800m vrije slag Dames senioren 09:19,53 

1500m vrije slag Dames senioren x 

200m wisselslag Dames senioren 02:25,09 

400m wisselslag Dames senioren 05:07,85 

50m rugslag Dames senioren 1 00:30,73 

100m rugslag Dames senioren 1 01:06,46 

200m rugslag Dames senioren 1 02:24,11 

50m schoolslag Dames senioren 1 00:34,56 

100m schoolslag Dames senioren 1 01:15,61 

200m schoolslag Dames senioren 1 02:42,32 

50m vlinderslag Dames senioren 1 00:29,50 

100m vlinderslag Dames senioren 1 01:05,56 

200m vlinderslag Dames senioren 1 02:24,54 

50m vrije slag Dames senioren 1 00:27,60 

100m vrije slag Dames senioren 1 01:00,20 

200m vrije slag Dames senioren 1 02:10,86 

400m vrije slag Dames senioren 1 04:35,82 

800m vrije slag Dames senioren 1 09:29,55 

1500m vrije slag Dames senioren 1 x 

200m wisselslag Dames senioren 1 02:27,02 

400m wisselslag Dames senioren 1 05:13,39 

50m rugslag Heren senioren  00:26,46 

100m rugslag Heren senioren  00:57,31 

200m rugslag Heren senioren  02:06,02 

50m schoolslag Heren senioren  00:29,81 

100m schoolslag Heren senioren  01:05,11 

200m schoolslag Heren senioren  02:21,30 

50m vlinderslag Heren senioren  00:25,40 

100m vlinderslag Heren senioren  00:56,42 

200m vlinderslag Heren senioren  02:06,74 

50m vrije slag Heren senioren  00:23,79 

100m vrije slag Heren senioren  00:52,06 

200m vrije slag Heren senioren  01:55,98 

400m vrije slag Heren senioren  04:05,57 

800m vrije slag Heren senioren  x 

1500m vrije slag Heren senioren  16:24,66 

200m wisselslag Heren senioren  02:09,65 

400m wisselslag Heren senioren  04:35,69 
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50m rugslag Heren senioren 1 00:26,96 

100m rugslag Heren senioren 1 00:58,24 

200m rugslag Heren senioren 1 02:08,07 

50m schoolslag Heren senioren 1 00:30,22 

100m schoolslag Heren senioren 1 01:06,15 

200m schoolslag Heren senioren 1 02:23,67 

50m vlinderslag Heren senioren 1 00:25,84 

100m vlinderslag Heren senioren 1 00:57,28 

200m vlinderslag Heren senioren 1 02:08,91 

50m vrije slag Heren senioren 1 00:24,09 

100m vrije slag Heren senioren 1 00:52,82 

200m vrije slag Heren senioren 1 01:57,28 

400m vrije slag Heren senioren 1 04:09,18 

800m vrije slag Heren senioren 1 x 

1500m vrije slag Heren senioren 1 16:38,83 

200m wisselslag Heren senioren 1 02:11,67 

400m wisselslag Heren senioren 1 04:39,99 

50m rugslag Jongens Jeugd 1 00:28,60 

100m rugslag Jongens Jeugd 1 01:01,87 

200m rugslag Jongens Jeugd 1 02:16,08 

50m schoolslag Jongens Jeugd 1 00:31,80 

100m schoolslag Jongens Jeugd 1 01:10,51 

200m schoolslag Jongens Jeugd 1 02:33,32 

50m vlinderslag Jongens Jeugd 1 00:27,20 

100m vlinderslag Jongens Jeugd 1 01:00,95 

200m vlinderslag Jongens Jeugd 1 02:17,53 

50m vrije slag Jongens Jeugd 1 00:25,10 

100m vrije slag Jongens Jeugd 1 00:55,86 

200m vrije slag Jongens Jeugd 1 02:03,41 

400m vrije slag Jongens Jeugd 1 04:22,70 

800m vrije slag Jongens Jeugd 1 x 

1500m vrije slag Jongens Jeugd 1 17:39,60 

200m wisselslag Jongens Jeugd 1 02:19,69 

400m wisselslag Jongens Jeugd 1 04:56,80 

50m rugslag Jongens Jeugd 2 00:27,40 

100m rugslag Jongens Jeugd 2 00:58,96 

200m rugslag Jongens Jeugd 2 02:09,68 

50m schoolslag Jongens Jeugd 2 00:30,48 

100m schoolslag Jongens Jeugd 2 01:06,95 

200m schoolslag Jongens Jeugd 2 02:25,59 

50m vlinderslag Jongens Jeugd 2 00:26,19 

100m vlinderslag Jongens Jeugd 2 00:57,92 

200m vlinderslag Jongens Jeugd 2 02:10,70 

50m vrije slag Jongens Jeugd 2 00:24,26 

100m vrije slag Jongens Jeugd 2 00:53,35 

200m vrije slag Jongens Jeugd 2 01:57,86 

400m vrije slag Jongens Jeugd 2 04:11,71 

800m vrije slag Jongens Jeugd 2 x 

1500m vrije slag Jongens Jeugd 2 16:48,49 

200m wisselslag Jongens Jeugd 2 02:13,17 

400m wisselslag Jongens Jeugd 2 04:43,22 

50m rugslag Meisjes Jeugd 1 00:31,55 

100m rugslag Meisjes Jeugd 1 01:08,37 

200m rugslag Meisjes Jeugd 1 02:28,42 
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50m schoolslag Meisjes Jeugd 1 00:35,46 

100m schoolslag Meisjes Jeugd 1 01:17,45 

200m schoolslag Meisjes Jeugd 1 02:46,00 

50m vlinderslag Meisjes Jeugd 1 00:30,30 

100m vlinderslag Meisjes Jeugd 1 01:07,12 

200m vlinderslag Meisjes Jeugd 1 02:27,30 

50m vrije slag Meisjes Jeugd 1 00:28,20 

100m vrije slag Meisjes Jeugd 1 01:01,61 

200m vrije slag Meisjes Jeugd 1 02:14,05 

400m vrije slag Meisjes Jeugd 1 04:42,42 

800m vrije slag Meisjes Jeugd 1 09:46,57 

1500m vrije slag Meisjes Jeugd 1 x 

200m wisselslag Meisjes Jeugd 1 02:29,32 

400m wisselslag Meisjes Jeugd 1 05:20,51 

50m rugslag Meisjes Jeugd 2 00:31,19 

100m rugslag Meisjes Jeugd 2 01:07,61 

200m rugslag Meisjes Jeugd 2 02:26,76 

50m schoolslag Meisjes Jeugd 2 00:35,13 

100m schoolslag Meisjes Jeugd 2 01:16,73 

200m schoolslag Meisjes Jeugd 2 02:44,47 

50m vlinderslag Meisjes Jeugd 2 00:30,28 

100m vlinderslag Meisjes Jeugd 2 01:06,90 

200m vlinderslag Meisjes Jeugd 2 02:26,82 

50m vrije slag Meisjes Jeugd 2 00:28,20 

100m vrije slag Meisjes Jeugd 2 01:00,95 

200m vrije slag Meisjes Jeugd 2 02:12,62 

400m vrije slag Meisjes Jeugd 2 04:38,33 

800m vrije slag Meisjes Jeugd 2 09:38,08 

1500m vrije slag Meisjes Jeugd 2 x 

200m wisselslag Meisjes Jeugd 2 02:28,20 

400m wisselslag Meisjes Jeugd 2 05:18,12 

4x100m vrije slag estafette dames 04:05,02 

4x100m wisselslag estafette dames 04:33,07 

4x200m vrije slag estafette dames 08:55,30 

4x100m vrije slag estafette heren 03:36,57 

4x100m wisselslag estafette heren 04:00,14 

4x200m vrije slag estafette heren 08:02,48 
 
 
 
De limieten voor de 800 en 1500m junioren zullen worden gepubliceerd nadat het bondsbestuur een 
beslissing heeft genomen omtrent het badpakkenreglement voor minioren/junioren. 
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Bepalingen Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen Korte 
Baan 2009 
 

Behalen van limiettijden 
• Limieten kunnen worden behaald vanaf 1 december in het jaar voorafgaand aan de 

kampioenschappen tot achttien dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag. 

• Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele tijden of 
met een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden geen limiet is 
behaald. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op 
de wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd. 
Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma 
nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1). 

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het 
proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden 
geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 

 

Leeftijdsindeling 
• Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen senioren en jeugd. 

• Bij de categorie jeugd worden er afzonderlijke limieten gegeven voor de leeftijdsgroepen jeugd 1 
en jeugd 2. Bij de senioren voor senioren 1 en senioren. 

• De 800 vrij meisjes junioren 1, 2 en 3 en de 1500 vrij jongens junioren 1, 2, 3 en 4 worden tijdens 
deze kampioenschappen verzwommen, hiervoor zijn afzonderlijke limieten vastgesteld. 

 

Leeftijdsindeling Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2009 

 
leeftijdsgroep meisjes/dames jongens/heren 
junioren 1998, 1997, 1996  1997, 1996, 1995, 1994  
jeugd 1995, 1994 1993, 1992  
senioren 1993 en eerder 1991 en eerder 
 

• In het ochtendprogramma zwemt de leeftijdsgroep jeugd om het Open Nederlands 
Kampioenschap Jeugd (uitsluitend bij de 50, 100 en 200 meter nummers).  

• Tijdens het middagprogramma worden de finales all-in gezwommen, dat wil zeggen dat zowel 
jeugd als senioren zicht hiervoor kunnen plaatsen. 

 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit zestien dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode(n) de limiet hebben 
gezwommen worden zondermeer geplaatst. 

• Zwemmers in de leeftijdscategorie jeugd 1 (meisjes en jongens) kunnen ook inschrijven wanneer 
de limiet niet is behaald, maar een zwemmer/ster staat wel bij de eerste 8 op de KNZB 25m 
ranglijst jeugd 1 van het betreffende programmanummer. Indien ingeschreven wordt op basis van 
een plaats op de ranglijst dan dient dit bij inschrijving te worden aangegeven. 

• Deelname aan de ONK staat open voor buitenlandse zwemmers. Zij moeten voldoen aan 
dezelfde bepalingen en limieten als de overige zwemmers. 
Bij hun inschrijving moet voor elke ingeschreven limiettijd een afschrift van de betreffende 
wedstrijduitslag worden gevoegd. 

• Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen. 

• Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven. 

• Er kunnen geen reservezwemmers voor estafettes worden opgegeven. 

• De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te zijn. Ter controle 
dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden. 
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• Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde 
individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van 
de vier zwemmers, de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van een als estafette 
gezwommen (limiet)tijd. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van 
deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen en als excel bestand toe te voegen.  
NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld: jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-ONK2009kb-inschr.lxf 

jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-ONK2009kb-inschr.pdf 
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-InschrijfformulierONK2009kb.xls 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als onderwerp 
in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)ONK2009kb”" + de naam van 
uw vereniging. Indien ingeschreven wordt op basis van een plaats op de ranglijst dan dient dit 
bij inschrijving te worden aangegeven. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
� tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 

limietperiode. 
� tijden die langzamer zijn dan de gestelde limiettijden . 
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 

de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten). 
� inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd 

zijn. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen").. 

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt 
een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes 
en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

 

Series; indeling, afmelden en reserveregeling 
• De series worden ingedeeld aan de hand van de inschrijftijden (ongeacht de baanlengte) en tot 

slot de zwemmers die geen limiet hebben behaald, maar op basis van de KNZB 50m ranglijsten 
zijn geplaatst.  

• De drie snelste series worden ingedeeld volgens het Olympisch plaatsingssysteem. De overige 
series worden op tijd ingedeeld. 

• De snelste 8 jeugdzwemmers zwemmen op de 50, 100 en 200 meter nummers in een aparte 
jeugdserie na alle andere series van het betreffende programmanummer. 

• De series voor de 1500 meter vrije slag jongens junioren en voor de 800 meter vrije slag meisjes 
junioren zullen worden ingedeeld op snelheid aan de hand van de inschrijftijden (ongeacht de 
baanlengte). 

• De Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan vormen één wedstrijd, hetgeen 
inhoudt dat schriftelijke afschrijvingen tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag in het bezit 
van het Bondsbureau moeten zijn. 
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• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 
worden beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 

 

Finales; indeling, afmelden en reserveregeling 
• Zwemmers in de leeftijdsgroep jeugd zwemmen om het Open Nederlands Kampioenschap Jeugd. 

Voor het Open Nederlands Kampioenschap Jeugd telt de snelste tijd, ongeacht of deze in de serie 
of in de finale is gezwommen. Dit geldt uitsluitend voor de 400, 800 en 1500 meter nummers. 

• Zwemmers die een medaille hebben behaald op individuele afstanden tijdens een EK kunnen, 
indien zij dit bij inschrijving aanvragen, in aanmerking komen voor rechtstreekse plaatsing voor de 
A-finales op betreffende zwemnummers. 

• Zwemmers die een medaille hebben behaald op individuele afstanden tijdens een WK of OS 
kunnen, indien zij dit bij inschrijving aanvragen, in aanmerking komen voor rechtstreekse plaatsing 
voor de A-finales op alle zwemnummers. 

• Indien er op enig programmanummer minder dan 9 deelnemers in totaal (jeugd + senioren) zijn, 
zal dit nummer als snelste serie worden gezwommen. Indien dit programmanummer een 50, 100 
of 200 meter nummer is zal leeftijdsgroep jeugd ook in de snelste serie om het kampioenschap 
zwemmen.  

• Op de nummers 400, 800 en 1500 meter vrije slag, de 400 meter wisselslag persoonlijk alsmede 
alle estafettes worden de snelste series gezwommen in het finaleprogramma, waarbij de snelste 
8 zwemmers(sters) “all-in” (jeugd/senioren), op basis van inschrijftijd, zullen zwemmen. De 
deelnemers uit zowel de ochtendseries, alsmede de snelste serie in het finaleprogramma komen 
hierbij in aanmerking voor de ereplaatsen. 

• Per programmanummer zullen twee reserves worden genoemd. 

• Bij 8 of meer buitenlanders in de A- en B-finale,  wordt er voor dat onderdeel een C-finale toe 
gevoegd. Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als hieronder beschreven voor A- en B-finales.  

• Alleen de nummers 1 t/m 24 van de uitslag van het betreffende programmanummer komen 
in aanmerking voor de A-, B- of evt. C-finale. 

• Afschrijvingen voor de finales kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden binnen een half uur na 
bekendmaking van de uitslag van het betreffende programmanummer op een daarvoor bestemd 
formulier, bij de jurytafel in het wedstrijdbad. 

• Nadat alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale indeling bekend gemaakt.  

• Teneinde te voorkomen dat er finales plaatsvinden met lege banen zullen de deelnemers, die na 
de verwerkte afmeldingen als 9e en 10e geplaatst staan en op grond daarvan zullen zwemmen in 
de B finale, als reserve worden aangewezen voor de A finale. De reserveplaats voor de A-finale 
vervalt op het moment dat het inzwemmen voor de B-finales begint. De deelnemers, die als 17e 
en 18e geplaatst staan, worden als reserve aangewezen voor de B finale.  

• B-finales worden uitsluitend gezwommen als er meer dan 2 B-finalisten zijn. 

• C-finales worden uitsluitend gezwommen als er meer dan 2 C-finalisten zijn. 

• Bovenstaande bepalingen gelden voor een 8-banen bad en worden aangepast indien het bad 
minder banen bevat. 

• Reserves hebben dezelfde verplichtingen als gekwalificeerden voor een finale. Deze verplichting 
vervalt één uur voor de betreffende finale wordt verzwommen, mits men op dat moment niet is 
opgeroepen voor de finale. 

• Afmeldingen die later worden gedaan en/of het niet gestand doen van plaatsing voor de finales 
zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden beboet (zie de bijlage "tarieven, 
administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

 
Ceremonie en prijsuitreiking 
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de 

voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapdiploma ontvangen. 

• De eerste drie deelnemers all-in (Nederlandse en buitenlandse deelnemers) ontvangen een 
gouden resp. zilveren of bronzen ONK medaille. De eerste drie Nederlandse deelnemers 
ontvangen daarnaast een gouden resp. zilveren of bronzen NK medaille. Indien de ONK medaille 
en de NK medaille van dezelfde kleur zijn, zal er alleen een ONK medaille worden uitgereikt. 
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Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen verwijzen wij u naar de bijlage 

"tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend 
worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie 
plaats. 

 

Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en 

daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet 
tijdig melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Massage 
• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan op daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde 

locaties. 
 

Verenigingsvlaggen 
• Deze kunnen tot een week voor de aanvang van het evenement worden gezonden aan het 

zwembad waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de 
kampioenschappen dienen de vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden. 

 

Deelnemers en ploegleiderskaarten 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen 

toegezonden. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld: 
1 t/m 5 deelnemers   1 ploegleiderskaart 
6 t/m 10 deelnemers  2 ploegleiderskaarten 
11 t/m 20 deelnemers  3 ploegleiderskaarten 
21 t/m 30 deelnemers  4 ploegleiderskaarten 
31 en meer deelnemers  5 ploegleiderskaarten  

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen en 
zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de passe-partout prijs voor toeschouwers. 

• Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement 
schriftelijk besteld worden bij het Bondsbureau, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. De prijs van 
deze extra kaart is gelijk aan die van een passe-partout voor volwassenen. Verrekening vindt plaats 
via het verenigingsdepot. 

 

Toegangsprijzen 
• De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 
Passe-partout 

Volwassenen 
 
€ 4,00 
€ 20,00 

Kinderen tot en met 12 jaar 
en 65+ 
€ 3,00 
€ 10,00 

• De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Officials en licentiehouders 
• Officials zwemmen en licentiehouders zwemmen kunnen op vertoon van hun KNZB legitimatie 

kaart of licentie een passe-partout kopen à € 10,00.  
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Slotbepaling 
• Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. 



Deel 3 Deelnemen aan… 

 3-88 01-06-09 

3.16 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2010 
 

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 
2010 
 
Dag 1 ochtendsessie 09.00 uur 

1. 400 m. vrije slag meisjes junioren 1 
2. 400 m. vrije slag meisjes junioren 2 
3. 400 m. vrije slag meisjes junioren 3 
4. 200 m. rugslag  jongens junioren 1 
5. 200 m. rugslag  jongens junioren 2 
6. 200 m. rugslag  jongens junioren 3 
7. 200 m. rugslag  jongens junioren 4 
8. 100 m. vlinderslag  meisjes junioren 1 
9. 100 m. vlinderslag  meisjes junioren 2 

10. 100 m. vlinderslag  meisjes junioren 3 
11. 50 m. vrije slag jongens junioren 1 
12. 50 m. vrije slag jongens junioren 2 
13. 50 m. vrije slag jongens junioren 3 
14. 50 m. vrije slag jongens junioren 4 
15. 4x200 m. vrije slag est.  meisjes junioren 3 en jonger 
 
 
Dag 1 middagsessie 16.00 uur 
16. 400 m. vrije slag jongens junioren 1 
17. 400 m. vrije slag jongens junioren 2 
18. 400 m. vrije slag  jongens junioren 3 
19. 400 m. vrije slag  jongens junioren 4 
20. 200 m. rugslag  meisjes junioren 1 
21. 200 m. rugslag  meisjes junioren 2 
22. 200 m. rugslag meisjes junioren 3 
23. 100 m. vlinderslag  jongens junioren 1 
24. 100 m. vlinderslag jongens junioren 2 
25. 100 m. vlinderslag jongens junioren 3 
26. 100 m. vlinderslag  jongens junioren 4 
27. 50 m. vrije slag  meisjes junioren 2 
28. 50 m. vrije slag  meisjes junioren 3 
29. 4x200 m. vrije slag est.  jongens junioren 4 en jonger 
 
 
Dag 2 ochtendsessie 09.00 uur 
30. 100 m. rugslag  meisjes junioren 1 
31. 100 m. rugslag  meisjes junioren 2 
32. 100 m. rugslag  meisjes junioren 3 
33. 200 m. vrije slag jongens junioren 1 
34. 200 m. vrije slag jongens junioren 2 
35. 200 m. vrije slag  jongens junioren 3 
36. 200 m. vrije slag  jongens junioren 4 
37. 200 m. schoolslag meisjes junioren 1 
38. 200 m. schoolslag meisjes junioren 2 
39. 200 m. schoolslag meisjes junioren 3 
40. 200 m. wisselslag jongens junioren 1 
41. 200 m. wisselslag  jongens junioren 2 
42. 200 m. wisselslag  jongens junioren 3 
43. 200 m. wisselslag  jongens junioren 4 
44. 4x100 m. vrije slag est.  meisjes junioren 3 en jonger 
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Dag 2 middagsessie 16.00 uur 
45. 100 m. rugslag jongens junioren 1 
46. 100 m. rugslag jongens junioren 2 
47. 100 m. rugslag jongens junioren 3 
48. 100 m. rugslag jongens junioren 4 
49. 200 m. vrije slag meisjes junioren 1 
50. 200 m. vrije slag meisjes junioren 2 
51. 200 m. vrije slag meisjes junioren 3 
52. 200 m. schoolslag jongens junioren 1 
53. 200 m. schoolslag jongens junioren 2 
54. 200 m. schoolslag jongens junioren 3 
55. 200 m. schoolslag jongens junioren 4 
56. 200 m. wisselslag  meisjes junioren 1 
57. 200 m. wisselslag  meisjes junioren 2 
58. 200 m. wisselslag  meisjes junioren 3 
59. 4x100 m. vrije slag est.  jongens junioren 4 en jonger 
 
 
Dag 3 ochtendsessie 09.00 uur 
60. 100 m. schoolslag  meisjes junioren 1 
61. 100 m. schoolslag  meisjes junioren 2 
62. 100 m. schoolslag  meisjes junioren 3 
63. 100 m. vrije slag  jongens junioren 1 
64. 100 m. vrije slag  jongens junioren 2 
65. 100 m. vrije slag jongens junioren 3 
66. 100 m. vrije slag jongens junioren 4 
67. 400 m. wisselslag meisjes junioren 2 
68. 400 m. wisselslag meisjes junioren 3 
69. 200 m. vlinderslag jongens junioren 1 
70. 200 m. vlinderslag jongens junioren 2 
71. 200 m. vlinderslag  jongens junioren 3 
72. 200 m. vlinderslag  jongens junioren 4 
73. 4x100 m. wisselslag est. meisjes junioren 3 en jonger 
 
 
Dag 3 middagsessie 16.00 uur 
74. 100 m. schoolslag  jongens junioren 1 
75. 100 m. schoolslag  jongens junioren 2 
76. 100 m. schoolslag  jongens junioren 3 
77. 100 m. schoolslag  jongens junioren 4 
78. 100 m. vrije slag meisjes junioren 1 
79. 100 m. vrije slag meisjes junioren 2 
80. 100 m. vrije slag meisjes junioren 3 
81. 400 m. wisselslag jongens junioren 1 
82. 400 m. wisselslag jongens junioren 2 
83. 400 m. wisselslag jongens junioren 3 
84. 400 m. wisselslag jongens junioren 4 
85. 200 m. vlinderslag  meisjes junioren 2 
86. 200 m. vlinderslag  meisjes junioren 3 
87. 4x100 m. wisselslag est. jongens junioren 4 en jonger 
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Limiettijden Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2010 

 
 
DEZE LIMIETEN ZULLEN WORDEN GEPUBLICEERD NADAT HET BONDSBESTUUR EEN 
BESLISSING HEEFT GENOMEN OMTRENT HET BADPAKKENREGLEMENT VOOR 
MINIOREN/JUNIOREN. 
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Bepalingen Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 
2010 
 
Behalen van limiettijden 
• Limieten kunnen worden behaald vanaf 1 juni in het jaar voorafgaand aan de 

kampioenschappen tot negentien dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag. 

• Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele tijden of 
met een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden geen limiet is 
behaald. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de 
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd.  
Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma 
nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1). 

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het 
proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden 
geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 

 

Leeftijdsindeling 
• Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen meisjes junioren 1, 

junioren 2 en junioren 3 en jongens junioren 1, junioren 2, junioren 3 en junioren 4. 
 

Leeftijdsindeling Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2010 

 
leeftijdsgroep meisjes jongens 
junioren 1998, 1997, 1996 1997, 1996, 1995, 1994 

 

• Zowel de jongens als de meisjes kunnen op de persoonlijke nummers uitsluitend in hun eigen 
leeftijdsgroep starten, op de estafettenummers kunnen wel jongere deelnemers uitkomen mits in 
overeenstemming met de leeftijdsbeperkingen (art. D3B van het zwemreglement). 

 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit zestien dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode(n) de limiet hebben 
gezwommen worden zondermeer geplaatst. 

• Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen. 

• Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven. 

• Er kunnen geen reservezwemmers voor estafettes worden opgegeven. 

• Er kan zowel ingeschreven worden met een limiet behaald op een 50 m. baan als met een limiet 
behaald op een 25 m. baan. De ingeschreven tijd dient wel ten alle tijde de snelste tijd van de 
betreffende baansoort te zijn. Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de 
wedstrijd vermeld te worden. 

• Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde 
individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van 
de vier zwemmers, de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van een als estafette 
gezwommen (limiet)tijd. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van 
deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen en als excel bestand toe te voegen.  
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� NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld: jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-NJK2010-inschr.lxf 

jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-NJK2010-inschr.pdf 
jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-InschrijfformulierNJK2010.xls 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar njkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als 
onderwerp in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)NJK2010”" + de 
naam van uw vereniging. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
� tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 

limietperiode. 
� tijden die langzamer zijn dan de gestelde limiettijden. 
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 

de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten).  
� inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd 

zijn. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt 
een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes 
en administratieve heffingen Handboek Zwemmen")..   

 

Series; indeling, afmelden en reserveregeling 
• Bij de indeling worden eerst de limieten behaald op een 50m. baan ingedeeld aangevuld met de 

limiettijden behaald op een 25m. baan. 

• Eventueel zullen series van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar worden gevoegd. 

• De Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen vormen één wedstrijd, hetgeen inhoudt 
dat schriftelijke afschrijvingen tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag in het bezit van het 
Bondsbureau moeten zijn. 

• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 
worden beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 

 

Ceremonie en prijsuitreiking 
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de 

voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapdiploma ontvangen. 

 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen verwijzen wij u naar de bijlage 

"tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend 
worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie 
plaats. 
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Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en 

daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet 
melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Massage 
• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde 

locaties. 
 

Verenigingsvlaggen 
• Deze kunnen tot een week voor de aanvang van het evenement worden gezonden aan het 

zwembad waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de 
kampioenschappen dienen de vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden. 

 

Deelnemers en ploegleiderskaarten 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen 

toegezonden. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld: 
1 t/m 5 deelnemers   1 ploegleiderskaart 
6 t/m 10 deelnemers  2 ploegleiderskaarten 
11 t/m 20 deelnemers  3 ploegleiderskaarten 
21 t/m 30 deelnemers  4 ploegleiderskaarten 
31 en meer deelnemers  5 ploegleiderskaarten  

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen 
en zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de passe-partout prijs voor toeschouwers. 

• Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement 
schriftelijk besteld worden bij het Bondsbureau, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. De prijs van 
deze extra kaart is gelijk aan die van een passe-partout voor volwassenen. Verrekening vindt 
plaats via het verenigingsdepot. 

 

Toegangsprijzen 
• De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 
Passe-partout 

Volwassenen 
 
€ 4,00 
€ 20,00 

Kinderen tot en met 12 jaar en 
65+ 
€ 3,00 
€ 10,00 

• De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Officials en licentiehouders 
• Officials zwemmen en licentiehouders zwemmen kunnen op vertoon van hun KNZB legitimatie 

kaart of licentie een passe-partout kopen à € 10,00.  
 

Slotbepaling 
• Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. 
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3.17 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2010 
 

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 
Korte Baan 2010 
 
Dag 1 ochtendsessie 09.00 uur 

1. 400 m. vrije slag meisjes junioren 1 
2. 400 m. vrije slag meisjes junioren 2 
3. 400 m. vrije slag meisjes junioren 3 
4. 200 m. rugslag  jongens junioren 1 
5. 200 m. rugslag  jongens junioren 2 
6. 200 m. rugslag  jongens junioren 3 
7. 200 m. rugslag  jongens junioren 4 
8. 100 m. vlinderslag  meisjes junioren 1 
9. 100 m. vlinderslag  meisjes junioren 2 

10. 100 m. vlinderslag  meisjes junioren 3 
11. 50 m. vrije slag jongens junioren 1 
12. 50 m. vrije slag jongens junioren 2 
13. 50 m. vrije slag jongens junioren 3 
14. 50 m. vrije slag jongens junioren 4 
15. 4x200 m. vrije slag est.  meisjes junioren 3 en jonger 
 
 
Dag 1 middagsessie 16.00 uur 
16. 400 m. vrije slag jongens junioren 1 
17. 400 m. vrije slag jongens junioren 2 
18. 400 m. vrije slag  jongens junioren 3 
19. 400 m. vrije slag  jongens junioren 4 
20. 200 m. rugslag  meisjes junioren 1 
21. 200 m. rugslag  meisjes junioren 2 
22. 200 m. rugslag meisjes junioren 3 
23. 100 m. vlinderslag  jongens junioren 1 
24. 100 m. vlinderslag jongens junioren 2 
25. 100 m. vlinderslag jongens junioren 3 
26. 100 m. vlinderslag  jongens junioren 4 
27. 50 m. vrije slag  meisjes junioren 2 
28. 50 m. vrije slag  meisjes junioren 3 
29. 4x200 m. vrije slag est.  jongens junioren 4 en jonger 
 
 
Dag 2 ochtendsessie 09.00 uur 
30. 100 m. rugslag  meisjes junioren 1 
31. 100 m. rugslag  meisjes junioren 2 
32. 100 m. rugslag  meisjes junioren 3 
33. 200 m. vrije slag jongens junioren 1 
34. 200 m. vrije slag jongens junioren 2 
35. 200 m. vrije slag  jongens junioren 3 
36. 200 m. vrije slag  jongens junioren 4 
37. 200 m. schoolslag meisjes junioren 1 
38. 200 m. schoolslag meisjes junioren 2 
39. 200 m. schoolslag meisjes junioren 3 
40. 200 m. wisselslag jongens junioren 1 
41. 200 m. wisselslag  jongens junioren 2 
42. 200 m. wisselslag  jongens junioren 3 
43. 200 m. wisselslag  jongens junioren 4 
44. 4x100 m. vrije slag est.  meisjes junioren 3 en jonger 
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Dag 2 middagsessie 16.00 uur 
45. 100 m. rugslag jongens junioren 1 
46. 100 m. rugslag jongens junioren 2 
47. 100 m. rugslag jongens junioren 3 
48. 100 m. rugslag jongens junioren 4 
49. 200 m. vrije slag meisjes junioren 1 
50. 200 m. vrije slag meisjes junioren 2 
51. 200 m. vrije slag meisjes junioren 3 
52. 200 m. schoolslag jongens junioren 1 
53. 200 m. schoolslag jongens junioren 2 
54. 200 m. schoolslag jongens junioren 3 
55. 200 m. schoolslag jongens junioren 4 
56. 200 m. wisselslag  meisjes junioren 1 
57. 200 m. wisselslag  meisjes junioren 2 
58. 200 m. wisselslag  meisjes junioren 3 
59. 4x100 m. vrije slag est.  jongens junioren 4 en jonger 
 
 
Dag 3 ochtendsessie 09.00 uur 
60. 100 m. schoolslag  meisjes junioren 1 
61. 100 m. schoolslag  meisjes junioren 2 
62. 100 m. schoolslag  meisjes junioren 3 
63. 100 m. vrije slag  jongens junioren 1 
64. 100 m. vrije slag  jongens junioren 2 
65. 100 m. vrije slag jongens junioren 3 
66. 100 m. vrije slag jongens junioren 4 
67. 400 m. wisselslag meisjes junioren 2 
68. 400 m. wisselslag meisjes junioren 3 
69. 200 m. vlinderslag jongens junioren 1 
70. 200 m. vlinderslag jongens junioren 2 
71. 200 m. vlinderslag  jongens junioren 3 
72. 200 m. vlinderslag  jongens junioren 4 
73. 4x100 m. wisselslag est. meisjes junioren 3 en jonger 
 
 
Dag 3 middagsessie 16.00 uur 
74. 100 m. schoolslag  jongens junioren 1 
75. 100 m. schoolslag  jongens junioren 2 
76. 100 m. schoolslag  jongens junioren 3 
77. 100 m. schoolslag  jongens junioren 4 
78. 100 m. vrije slag meisjes junioren 1 
79. 100 m. vrije slag meisjes junioren 2 
80. 100 m. vrije slag meisjes junioren 3 
81. 400 m. wisselslag jongens junioren 1 
82. 400 m. wisselslag jongens junioren 2 
83. 400 m. wisselslag jongens junioren 3 
84. 400 m. wisselslag jongens junioren 4 
85. 200 m. vlinderslag  meisjes junioren 2 
86. 200 m. vlinderslag  meisjes junioren 3 
87. 4x100 m. wisselslag est. jongens junioren 4 en jonger 
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Limiettijden Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 
2010 

 
DEZE LIMIETEN ZULLEN WORDEN GEPUBLICEERD NADAT HET BONDSBESTUUR EEN 
BESLISSING HEEFT GENOMEN OMTRENT HET BADPAKKENREGLEMENT VOOR 
MINIOREN/JUNIOREN. 
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Bepalingen Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 
Korte Baan 2010 
 

Behalen van limiettijden 
• Limieten kunnen worden behaald vanaf 1 januari in het jaar voorafgaand aan de 

kampioenschappen tot negentien dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag. 

• Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele tijden of 
met een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden geen limiet is 
behaald. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de 
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd.  
Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma nadat 
de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1). 

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het 
proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden 
geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-verbaal, 
zullen worden geaccepteerd. 

 

Leeftijdsindeling 
• Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen meisjes junioren 1, 

junioren 2 en junioren 3 en jongens junioren 1, junioren 2, junioren 3 en junioren 4. 
 

Leeftijdsindeling Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2010 

 
leeftijdsgroep meisjes jongens 
junioren 1998, 1997, 1996  1997, 1996, 1995, 1994  

 

• Zowel de jongens als de meisjes kunnen op de persoonlijke nummers uitsluitend in hun eigen 
leeftijdsgroep starten, op de estafettenummers kunnen wel jongere deelnemers uitkomen mits in 
overeenstemming met de leeftijdsbeperkingen (art. D3B van het zwemreglement). 

 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit zestien dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode(n) de limiet hebben 
gezwommen worden zondermeer geplaatst. 

• Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen. 

• Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven. 

• Er kunnen geen reservezwemmers voor estafettes worden opgegeven. 

• De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te zijn. Ter controle 
dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden. 

• Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde 
individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van 
de vier zwemmers, de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van een als estafette 
gezwommen (limiet)tijd. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van 
deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen en als excel bestand toe te voegen.  

� NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld:  jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-NJK2010kb-inschr.lxf 

 jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-NJK2010kb-inschr.pdf 
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 jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-InschrijfformulierNJK2010kb.xls 
� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar njkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als 

onderwerp in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)NJKkb2010”" + de 
naam van uw vereniging. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
� tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 

limietperiode. 
� tijden die langzamer zijn dan de gestelde limiettijden. 
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 

de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten). 
� inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd 

zijn. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen").  

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt 
een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes 
en administratieve heffingen Handboek Zwemmen")..  

 

Series; indeling, afmelden en reserveregeling 
• De series worden ingedeeld aan de hand van de inschrijftijden (ongeacht de baanlengte).. 

• Eventueel zullen series van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar worden gevoegd. 

• De Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan vormen één wedstrijd, 
hetgeen inhoudt dat schriftelijke afschrijvingen tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag in het 
bezit van het Bondsbureau moeten zijn. 

• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden 
beboet.(zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek 
Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 

 

Ceremonie en prijsuitreiking 
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de 

voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapdiploma ontvangen. 

 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen verwijzen wij u naar de bijlage 

"tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend worden 
via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie plaats. 

 

Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en 

daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet 
melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
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Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Massage 
• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan op daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde 

locaties. 
 

Verenigingsvlaggen 
• Deze kunnen tot een week voor de aanvang van het evenement worden gezonden aan het 

zwembad waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de 
kampioenschappen dienen de vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden. 

 

Deelnemers en ploegleiderskaarten 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen 

toegezonden. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld: 
1 t/m 5 deelnemers   1 ploegleiderskaart 
6 t/m 10 deelnemers  2 ploegleiderskaarten 
11 t/m 20 deelnemers  3 ploegleiderskaarten 
21 t/m 30 deelnemers  4 ploegleiderskaarten 
31 en meer deelnemers  5 ploegleiderskaarten  

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen 
en zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de passe-partout prijs voor toeschouwers. 

• Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement 
schriftelijk besteld worden bij het Bondsbureau, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. De prijs van 
deze extra kaart is gelijk aan die van een passe-partout voor volwassenen. Verrekening vindt 
plaats via het verenigingsdepot. 

 

Toegangsprijzen 
• De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 
Passe-partout 

Volwassenen 
 
€ 4,00 
€ 20,00 

Kinderen tot en met 12 jaar  
en 65+ 
€ 3,00 
€ 10,00 

• De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Officials en licentiehouders 
• Officials zwemmen en licentiehouders zwemmen kunnen op vertoon van hun KNZB legitimatie 

kaart of licentie een passe-partout kopen à € 10,00.  
 

Slotbepaling 
Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 
noodzakelijk maken. 
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3.18 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 800/1500 meter 
2010 

 

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 
800/1500 meter 2010 
 
 
1. 1500 m vrije slag jongens junioren 1 
2. 1500 m vrije slag jongens junioren 2 
3. 1500 m vrije slag jongens junioren 3 
4. 1500 m vrije slag jongens junioren 4 
5. 800 m vrije slag meisjes junioren 1 
6. 800 m vrije slag meisjes junioren 2 
7. 800 m vrije slag meisjes junioren 3 
 
 
 
 

Limiettijden Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 800/1500 
meter 2010 

 
 
DEZE LIMIETEN ZULLEN WORDEN GEPUBLICEERD NADAT HET BONDSBESTUUR EEN 
BESLISSING HEEFT GENOMEN OMTRENT HET BADPAKKENREGLEMENT VOOR 
MINIOREN/JUNIOREN. 
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Bepalingen Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 
800/1500 meter 2010 
 
Behalen van limiettijden 
• Limieten kunnen worden behaald vanaf 1 april in het jaar voorafgaand aan de 

kampioenschappen tot éénentwintig dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de 
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd.  
Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma 
nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1). 

• Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden 
geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 

 

Leeftijdsindeling 
• Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen meisjes junioren 1, 

junioren 2 en junioren 3 en jongens junioren 1, junioren 2, junioren 3 en junioren 4. 
 

Leeftijdsindeling Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 800/1500 meter 2010 

 
leeftijdsgroep meisjes jongens 
junioren 1998, 1997, 1996  1997, 1996 1995, 1994  

 

• Zowel de jongens als de meisjes kunnen uitsluitend in hun eigen leeftijdsgroep starten. 
 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit achttien dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode(n) de limiet hebben 
gezwommen worden zondermeer geplaatst. 

• Er kan zowel ingeschreven worden met een limiet behaald op een 50 m. baan als met een limiet 
behaald op een 25 m. baan. De ingeschreven tijd dient wel ten alle tijde de snelste tijd van de 
betreffende baansoort te zijn. Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de 
wedstrijd vermeld te worden. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van 
deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen en als excel bestand toe te voegen.  
NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld:  jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-NJK2010-800-1500-inschr.lxf 

 jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-NJK2010-800-1500-inschr.pdf 
 jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-Inschrijfformulier NJK2010-800-1500.xls 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar njkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als 
onderwerp in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)NJK2010-800-1500" 
+ de naam van uw vereniging. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
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� tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 
limietperiode. 

� tijden die langzamer zijn dan de gestelde limiettijden  
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 

de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten).  
� inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd 

zijn. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen").  

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt 
een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes 
en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

  
Series; indeling, afmelden en reserveregeling 
• Bij de indeling worden eerst de limieten behaald op een 50m. baan ingedeeld aangevuld met de 

limiettijden behaald op een 25m. baan. 

• Eventueel zullen series van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar worden gevoegd. 

• Schriftelijke afschrijvingen voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 
800/1500 meter dienen tenminste 3 dagen voor de wedstrijddag in het bezit van het Bondsbureau 
te zijn. 

• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden 
beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek 
Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 

 

Ceremonie en prijsuitreiking 
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de 

voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapdiploma ontvangen. 

 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen verwijzen wij u naar de bijlage 

"tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend 
worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie 
plaats. 

 

Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en 

daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet 
melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Massage 
• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde 

locaties. 
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Verenigingsvlaggen 
• Deze kunnen tot een week voor de aanvang van het evenement worden gezonden aan het 

zwembad waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de 
kampioenschappen dienen de vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden. 

 

Deelnemers en ploegleiderskaarten 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen 

toegezonden. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld: 
1 t/m 5 deelnemers   1 ploegleiderskaart 
6 t/m 10 deelnemers  2 ploegleiderskaarten 
11 t/m 20 deelnemers  3 ploegleiderskaarten 
21 t/m 30 deelnemers  4 ploegleiderskaarten 
31 en meer deelnemers  5 ploegleiderskaarten  

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen 
en zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de toegangsprijs voor volwassenen. 

• Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement 
schriftelijk besteld worden bij het Bondsbureau, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. De prijs van 
deze extra kaart is gelijk aan die van een toegangskaart voor volwassenen. Verrekening vindt 
plaats via het verenigingsdepot. 

 

Toegangsprijzen 
• De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 
Dag kaart 

Volwassenen 
 
€ 4,00 
€ 6,00 

Kinderen tot en met 12 jaar en 
65+ 
€ 3,00 
€ 5,00 

• De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Slotbepaling 
• Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. 
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3.19 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2010 
 

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2010 
 
Dag 1, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 

1 50 m. vrije slag  meisjes jeugd open/dames senioren serie 
2 100 m. wisselslag heren jeugd open/heren senioren serie 
3 50 m. rugslag  meisjes jeugd open/dames senioren serie 
4 50 m. vlinderslag  heren jeugd open/heren senioren serie 
5 50 m. schoolslag  meisjes jeugd open/dames senioren serie 
6 4x50m. vrije slag jongens jeugd open finale 
7 4x50m wisselslag meisjes jeugd open finale  

 
Dag 1 halve finales Inzwemmen 16.00 uur, aanvang halve finales 17.00 uur 

1. 50 m. vrije slag dames halve finale 
2. 100 m. wisselslag  heren  halve finale 
3. 50 m. rugslag  dames halve finale 
4. 50 m. vlinderslag  heren halve finale 
5. 50 m. schoolslag  dames  halve finale 

 
Dag 1 finales aanvang finales 18.00 uur 

1. 50 m. vrije slag  dames finale 
2. 100 m. wisselslag  heren finale 
3. 50 m. rugslag  dames finale 
4. 50 m. vlinderslag  heren finale 
5. 50 m. schoolslag  dames finale 
8. 4x50 m. wisselslag  dames finale 
9. 4x50 m. vrije slag  heren finale 

 
Dag 2 series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 
10. 50 m. vrije slag  jongens jeugd open/heren senioren serie 
11. 100 m. wisselslag  meisjes jeugd open/dames senioren serie 
12. 50 m. rugslag  jongens jeugd open/heren senioren serie 
13. 50 m. vlinderslag  meisjes jeugd open/dames senioren serie 
14. 50 m. schoolslag  jongens jeugd open/heren senioren serie 
15. 4x50m. vrije slag meisjes jeugd open finale 
16. 4x50m wisselslag jongens jeugd open finale 

 
Dag 2 halve finales Inzwemmen 16.00 uur, aanvang halve finales 17.00 uur 
10. 50 m. vrije slag  heren halve finale 
11. 100 m. wisselslag  dames halve finale 
12. 50 m. rugslag  heren halve finale 
13. 50 m. vlinderslag  dames halve finale 
14. 50 m. schoolslag  heren halve finale 
 
Dag 2 finales aanvang finales 18.00 uur 
10. 50 m. vrije slag  heren finale 
11. 100 m. wisselslag  dames finale 
12. 50 m. rugslag  heren finale 
13. 50 m. vlinderslag  dames finale 
14. 50 m. schoolslag  heren  finale 
17. 4x50 m. wisselslag  heren finale 
18. 4x50 m. vrije slag  dames finale 
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Limiettijden Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2010 

 
 
50m vrije slag Dames senioren 00:27.19 

50m vrije slag Dames senioren 1 00:27.84 

50m vrije slag Meisjes Jeugd 00:28,59 

     

100m wisselslag Heren senioren 00:58,75 

100m wisselslag Heren senioren 1 00:59,90 

100m wisselslag Jongens Jeugd 01:02,33 

     

50m rugslag Dames senioren 00:30.02 

50m rugslag Dames senioren 1 00:30.73 

50m rugslag Meisjes Jeugd 00:31,55 

     

50m vlinderslag Heren senioren 00:25.40 

50m vlinderslag Heren senioren 1 00:25.84 

50m vlinderslag Jongens Jeugd 00:27.56 

     

50m schoolslag Dames senioren 00:33.73 

50m schoolslag Dames senioren 1 00:34.56 

50m schoolslag Meisjes Jeugd 00:35.46 

     

50m vrije slag Heren senioren 00:23.79 

50m vrije slag Heren senioren 1 00:24.09 

50m vrije slag Jongens Jeugd 00:25.40 

     

100m wisselslag Dames senioren 01:05.76 

100m wisselslag Dames senioren 1 01:07.30 

100m wisselslag Meisjes Jeugd 01:08.83 

     

50m rugslag Heren senioren 00:26.46 

50m rugslag Heren senioren 1 00:26.96 

50m rugslag Jongens Jeugd 00:28.75 

     

50m vlinderslag Dames senioren 00:28.61 

50m vlinderslag Dames senioren 1 00:29.53 

50m vlinderslag Meisjes Jeugd 00:30.38 

     

50m schoolslag Heren senioren 00:29.81 

50m schoolslag Heren senioren 1 00:30.22 

50m schoolslag Jongens Jeugd 00:32.10 

     

4 x 50m  wisselslag  estafette heren  01:49,68 

4 x 50m  vrije slag  estafette heren  01:38.97 

4 x 50m  wisselslag  estafette dames  02:04,33 

4 x 50m  vrije slag  estafette dames  01:53,11 

4 x 50m  wisselslag  estafette Jongens Jeugd 01:58,36 

4 x 50m  vrije slag  estafette Jongens Jeugd 01:45,66 

4 x 50m  wisselslag  estafette Meisjes Jeugd 02:11,02 

4 x 50m  vrije slag  estafette Meisjes Jeugd 01:58,93 
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Bepalingen Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2010 
 

Behalen van limiettijden 
• Limieten kunnen worden behaald vanaf 1 juni in het jaar voorafgaand aan de kampioenschappen 

tot twintig dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag. 

• Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele tijden of 
met een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden geen limiet is 
behaald. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de 
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd.  
Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma 
nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1). 

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het 
proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden 
geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 

 

Leeftijdsindeling 
• Tijdens deze kampioenschappen wordt gezwommen in de leeftijdsgroepen jeugd en senioren. 

• De leeftijdsgroep jeugd is open voor junioren. 

• Bij de categorie senioren worden er afzonderlijke limieten gegeven voor de leeftijdsgroepen 
senioren 1 en senioren. 

 

Leeftijdsindeling Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2010 

 
leeftijdsgroep meisjes/dames jongens/heren 
jeugd open 1998, 1997, 1996, 1995, 1994,  1997, 1996, 1995, 1994, 1993, ,1992, 
senioren 1993 en eerder 1991 en eerder 

 

• In het ochtendprogramma zwemt de leeftijdsgroep jeugd open om het Nederlands Sprint 
Kampioenschap Jeugd. De leeftijdsgroepen voor de jeugd open zijn ondergebracht in één 
programmanummer, waarbij de inschrijvingen op snelheid worden ingedeeld. Per 
programmanummer worden drie medailles uitgereikt. 

• Door de senioren wordt in het ochtendprogramma alleen gezwommen voor plaatsing in de halve 
finales. 

• Tijdens het middagprogramma worden de halve finales en –finales all-in gezwommen, d.w.z. dat 
zowel jeugd open als senioren zich hiervoor kunnen plaatsen. 

 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit zeventien dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode(n) de limiet hebben 
gezwommen worden zondermeer geplaatst. 

• Zwemmers in de leeftijdscategorie jeugd 1 (meisjes en jongens) kunnen ook inschrijven wanneer 
de limiet niet is behaald, maar een zwemmer/ster staat wel bij de eerste 8 op de KNZB 25m 
ranglijst jeugd 1 van het betreffende programmanummer. Indien ingeschreven wordt op basis van 
een plaats op de ranglijst dan dient dit bij inschrijving te worden aangegeven. 

• Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen. 

• Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven.  

• Er kunnen geen reservezwemmers voor estafettes worden opgegeven. 

• De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te zijn. Ter controle 
dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden. 

• Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde 
individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van 
de vier zwemmers, de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van een als estafette 
gezwommen (limiet)tijd. 
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• Voor de estafettes mag met jongere deelnemers worden ingeschreven, mits de 
leeftijdsbeperkingen in acht worden genomen. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van 
deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen en als excel bestand toe te voegen.  

� NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld: jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-NKSprint2010-inschr.lxf 

jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-NKSprint2010-inschr.pdf 
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-InschrijfformulierNKSprint2010.xls 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nksprintinschrijvingen@knzb.nl. U dient als 
onderwerp in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)NKSprint2010”" + de 
naam van uw vereniging. Indien ingeschreven wordt op basis van een plaats op de ranglijst 
dan dient dit bij inschrijving te worden aangegeven. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
� tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 

limietperiode. 
� tijden die langzamer zijn dan de gestelde limiettijden. 
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 

de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten). 
� inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd 

zijn. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt 
een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes 
en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

 

Series; indeling, afmelden en reserveregeling 
• De series worden ingedeeld aan de hand van de inschrijf (limiet)tijden (ongeacht de baanlengte) 

en tot slot de zwemmers die geen limiet hebben behaald, maar op basis van de KNZB 25m 
ranglijsten zijn geplaatst. 

• De estafettes worden op inschrijftijd ingedeeld, alle series komen in aanmerking voor de 
ereplaatsen. 

• De Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen korte baan vormen één wedstrijd, hetgeen 
inhoudt dat schriftelijke afschrijvingen tenminste 3 dagen voor de eerste wedstrijddag in het bezit 
van het Bondsbureau moeten zijn. 

• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden 
beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek 
Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 

 



Deel 3 Deelnemen aan… 

 3-108 01-06-09 

Finales, afmelden en reserveregeling 
• De 16 snelsten per programmanummer, gerekend over de leeftijdsgroepen jeugd open en 

senioren, zwemmen in de halve finales. De 8 snelsten uit de halve finales zwemmen de finale. 
Afschrijvingen voor de halve finales kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden binnen een half uur na 
bekendmaking van de uitslag van het betreffende programmanummer op een daarvoor bestemd 
formulier, bij de jurytafel in het wedstrijdbad.. 

• Alleen de nummers 1 t/m 24 van de uitslag van het betreffende programmanummer komen in 
aanmerking voor de halve finale. 

• Alleen de nummers 1 t/m 24 van de uitslag dienen zich af te melden voor de halve finales indien 
zij deze niet willen zwemmen. Overige zwemmers komen niet voor de halve finale in aanmerking 
en voor hen geldt de afschrijvingsregeling niet. 

• De deelnemers, die als 17e en 18e geplaatst staan, worden als reserve aangewezen voor de 
halve finale.  

• Afschrijvingen voor de finales kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden binnen 15 minuten na het 
bekend worden van de uitslag van de laatste halve finale van het betreffende programmanummer. 

• Nadat alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale indeling bekend gemaakt. 

• Teneinde te voorkomen dat er finales plaatsvinden met lege banen zullen de deelnemers, die na 
de verwerkte afmeldingen als 9e en 10e geplaatst staan als reserve worden aangewezen voor de 
A finale. 

• Bovenstaande bepalingen gelden voor een 8-banen bad en worden aangepast indien het bad 
minder banen bevat. 

• Reserves hebben dezelfde verplichtingen als gekwalificeerden voor een finale. Deze verplichting 
vervalt 15 minuten voor de betreffende finale wordt verzwommen, mits men op dat moment niet is 
opgeroepen voor de finale. 

• Afmeldingen die later worden gedaan en/of het niet gestand doen van plaatsing voor de finales 
zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden beboet (zie de bijlage "tarieven, 
administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

 

Ceremonie en prijsuitreiking 
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de 

voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapdiploma ontvangen. 

 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen verwijzen wij u naar de bijlage 

"tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend 
worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie 
plaats. 

 

Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en 

daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet 
melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Massage 
• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan op daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde 

locaties. 
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Verenigingsvlaggen 
• Deze kunnen tot een week voor de aanvang van het evenement worden gezonden aan het 

zwembad waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de 
kampioenschappen dienen de vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden. 

 

Deelnemers en ploegleiderskaarten 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen 

toegezonden. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld: 
1 t/m 5 deelnemers   1 ploegleiderskaart 
6 t/m 10 deelnemers  2 ploegleiderskaarten 
11 t/m 20 deelnemers  3 ploegleiderskaarten 
21 t/m 30 deelnemers  4 ploegleiderskaarten 
31 en meer deelnemers  5 ploegleiderskaarten  

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen 
en zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de passe-partout prijs voor toeschouwers. 

• Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement 
schriftelijk besteld worden bij het Bondsbureau, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein. De prijs van 
deze extra kaart is gelijk aan die van een passe-partout voor volwassenen. Verrekening vindt 
plaats via het verenigingsdepot. 

 

Toegangsprijzen 
• De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 
Passe-partout 

Volwassenen 
 
€ 4,00 
€ 12,50 

Kinderen tot en met 12 jaar  
en 65+ 
€ 3,00 
€ 6,50 

• De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Officials en licentiehouders 
• Officials zwemmen en licentiehouders zwemmen kunnen op vertoon van hun KNZB legitimatie kaart 

of licentie een passe-partout kopen à € 10,00.  
 

Slotbepaling 
• Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. 
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3.20 Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen 2009 
 

Programma Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen 
2009  
 
 
Dag 1, sessie 1  Inzwemmen 08.00 uur, aanvang sessie 09.00 uur 

1. 4 x 100 m. schoolslag estafette jongens junioren 2 en later 
2. 4 x 100 m. schoolslag estafette meisjes junioren 3 en later 
3. 4 x 100 m. wisselslag estafette jongens junioren 4 en later 
4. 4 x 50 m. schoolslag estafette jongens minioren 6 en later 
5. 4 x 50 m. schoolslag estafette meisjes junioren 1 en later 
6. 4 x 100 m. wisselslag estafette jongens junioren 2 en later 
7. 4 x 100 m. wisselslag estafette meisjes junioren 3 en later 
8. 4 x 100 m. vrije slag estafette jongens junioren 4 en later 
9. 4 x 50 m. wisselslag estafette jongens minioren 6 en later 

10. 4 x 50 m. wisselslag estafette meisjes junioren 1 en later 
11. 4 x 100 m. vrije slag estafette jongens junioren 2 en later 
12. 4 x 100 m. vrije slag estafette meisjes junioren 3 en later 
13. 4 x 100 m. rugslag estafette jongens junioren 4 en later 
14. 4 x 50 m. vrije slag estafette jongens minioren 6 en later 
15. 4 x 50 m. vrije slag estafette meisjes junioren 1 en later 
16. 4 x 100 m. rugslag estafette jongens junioren 2 en later 
17. 4 x 100 m. rugslag estafette meisjes junioren 3 en later 
18. 4 x 100 m. schoolslag estafette jongens junioren 4 en later 

 
 
 
Dag 1, sessie 2  Inzwemmen 14.00 uur, aanvang sessie 15.00 uur 
19.  4 x 100 m. wisselslag estafette dames all-in 
20.  4 x 100 m. wisselslag estafette heren all-in 
21.  4 x 100 m. rugslag estafette dames all-in 
22.  4 x 100 m. rugslag estafette heren all-in 
23.  4 x 100 m. schoolslag estafette dames all-in 
24.  4 x 100 m. schoolslag estafette heren all-in 
25.  4 x 100 m. vlinderslag estafette dames all-in 
26.  4 x 100 m. vlinderslag estafette heren all-in 
27. 10 x 100 m. vrije slag estafette dames all-in 
28. 10 x 100 m. vrije slag estafette heren all-in 
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Bepalingen Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen 
2009  
 

Inschrijftijden 
• Inschrijftijden kunnen worden behaald vanaf 1 september in het jaar voorafgaand aan de 

kampioenschappen tot zevenentwintig dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijddag. 

• Voor de estafettes moeten individueel opgetelde, controleerbare, tijden worden gebruikt. 

• Bij de miniorennummers kan met controleerbare 50m tijden worden ingeschreven. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de 
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd. 
Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma 
nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1). 

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het 
proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden mogen gebruikt worden. Zij zullen worden geaccepteerd indien deze in het proces-
verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 

 

Leeftijdsindeling 
• Aan de Nederlandse Estafette Kampioenschappen Junioren kan worden deelgenomen door 

meisjesteams uit de leeftijdsgroepen junioren 1 en jonger en junioren 3 en jonger en 
jongensteams uit de leeftijdsgroepen minioren 6 en jonger, junioren 2 en jonger en junioren 4 en 
jonger. Bij de Nederlandse Estafette Kampioenschappen voor senioren wordt gezwommen in de 
leeftijdsgroepen dames en heren all-in dat wil zeggen dat alle leeftijden aan deze estafette deel 
kunnen nemen (behoudens de leeftijdsbeperkingen in het KNZB-reglement). 

 

Leeftijdsindeling Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen 2009 

 
leeftijdsgroep meisjes/dames jongens/heren 
minioren 6 en jonger  1998 en later 
junioren 1 en jonger 1998 en later  
junioren 2 en jonger  1996 en later 
junioren 3 en jonger 1996 en later  
junioren 4 en jonger  1994 en later 
senioren all-in all-in all-in 
 

Plaatsing deelnemende teams 
• Van alle nummers worden twee series gezwommen. Indien het aantal inschrijvingen groter is dan 

twee volle series, worden de snelste 16 ploegen (gerekend over alle afstanden) per 
leeftijdscategorie bij de meisjes, jongens, dames en heren geaccepteerd.. 

• Bovenstaande bepalingen gelden voor een 8-banen bad en worden aangepast indien het bad 
meer of minder banen bevat. 

• Verenigingen, die aan de kampioenschappen willen deelnemen, dienen aan het volledige 
programma voor de betreffende leeftijdscategorie deel te nemen. 

 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit vierentwintig dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van 
deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

• Van elke individuele inschrijftijd dient de datum en plaats van behaalde tijd vermeld te worden. 

• Zwemmers mogen maximaal op 5 programmanummers worden ingeschreven en mogen 
ook maximaal 5 keer starten per sessie.  

• Er kunnen geen reservezwemmers voor estafettes worden opgegeven. 
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• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen en als excel bestand toe te voegen.  
U dient de Nederlandse Estafette Kampioenschappen voor senioren en junioren in te 
schrijven als één wedstrijd. 

� NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld: jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-NEK2009-inschr.lxf 

jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-NEK2009-inschr.pdf 
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-InschrijfformulierNEK2009.xls 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als onderwerp 
in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)NEK2009” + de naam van uw 
vereniging. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen.. 
� Bijgevoegd dient te worden een volledige deelnemerslijst met namen en startnummers, 

gesplitst naar leeftijdscategorie. 
� Tevens bijsluiten de totaaltijden van de estafettes per leeftijdscategorie. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
� tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 

limietperiode. 
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 

de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten). 
� inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd 

zijn. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt 
een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage “tarieven, administratieve boetes 
en administratieve heffingen Handboek Zwemmen”).  

 

Startkaarten 
• De verenigingen dienen 2 dagen voor de wedstrijd (vrijdag) voor 12.00 uur de juiste indeling van 

alle estafetteploegen te mailen naar nkinschrijvingen@knzb.nl (onder vermelding van de 
verenigingsnaam en het depotnummer). Er hoeven voor aanvang van de wedstrijd geen ingevulde 
startkaarten bij het jurysecretariaat te worden ingeleverd. 

• Indien u in uiterste noodgevallen op de wedstrijddag de indeling nog moet wijzigen kan dit door 
inlevering van volledig ingevulde startka(a)rt(en) bij het jurysecretariaat tot aanvang van het 
inzwemmen (NEK junioren 8.00 uur, NEK senioren 14.00 uur). Na genoemde tijden is het niet meer 
mogelijk te wijzigen. 

 

Series; indeling en afmelden  
• De series worden ingedeeld op inschrijftijden. 

• De Nederlandse Estafette Kampioenschappen Zwemmen vormen één wedstrijd, hetgeen inhoudt 
dat schriftelijke afschrijvingen tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag in het bezit van 
Bondsbureau moeten zijn. 

• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 
worden beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 
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Puntentelling en diskwalificatie regeling 
• De puntentelling is een seconden puntentelling. 

• Indien een deelnemer wordt gediskwalificeerd zullen, aan de door zijn ploeg op het betreffende 
nummer gemaakte tijd, 3 strafseconden per gediskwalificeerde zwemmer worden toegevoegd tot 
een maximum van 6 voor de 50m. estafettes of 6 strafseconden per gediskwalificeerde zwemmer 
worden toegevoegd tot een maximum van 9 voor 100m. estafettes.  

• Indien de reden van diskwalificatie tot gevolg heeft dat geen tijd mag worden genoteerd; zal voor 
de puntentelling gebruik worden gemaakt van een vervangende tijd.  De vervangende tijden zullen 
op een later moment worden gepubliceerd. 

 

Prijzen 
Nederlandse Estafette Kampioenschappen voor Junioren 

• Per leeftijdscategorie, zowel bij de jongens als bij de meisjes, zijn drie prijzen beschikbaar. 
Tevens is er per leeftijdscategorie 1 beker voor de winnende ploeg.  
NB. Er zijn geen prijzen per gezwommen estafette beschikbaar. 

 
Nederlandse Estafette Kampioenschappen voor Senioren 

• Hier zijn drie prijzen voor de beste damesploegen en drie prijzen voor de beste herenploegen 
beschikbaar. 

• Tevens is er 1 beker voor de winnaar bij de dames en 1 beker voor de winnaar bij de heren. 
 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Estafette Kampioenschappen verwijzen wij u naar de 

bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend 
worden via de verenigingdepots en zijn verschuldigd bij plaatsing. Er vindt geen restitutie plaats. 

 

Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en 

daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet 
melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Massage 
• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde 

locaties. 
 

Verenigingsvlaggen 
• Deze kunnen tot een week voor aanvang van het evenement worden gezonden aan het zwembad 

waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de kampioenschappen dienen 
de vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden. 

 

Deelnemers en ploegleiderskaarten 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen 

toegezonden. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld: 
Bij deelname aan 1 of 2 junioren categorieën 1 ploegleiderskaart 
Bij deelname aan 3 of meer junioren categorieën 2 ploegleiderskaarten 
Per seniorenteam 1 ploegleiderskaart 

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen 
en zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de toegangsprijs voor volwassenen. 
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Toegangsprijzen 
De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld: 

 
 
Sessie kaart 

Volwassenen 
 
€ 4, 00 

Kinderen tot en met 12 jaar en 
65+ 
€ 3,00 

De prijs van het programmaboekje is vastgesteld op € 3,00. 
 

Slotbepaling 
• Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. 
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3.21 Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 2010 
 

Concept programma Open Nederlandse Kampioenschappen Lange 
Afstand Zwemmen 2010 
 
 

1. 2.500 m. vrije slag jongens junioren  
2. 2.500 m. vrije slag meisjes junioren  
3. 5.000 m. vrije slag  heren senioren/jeugd 
4. 5.000 m. vrije slag  dames senioren/jeugd 
5. 3.000 m. vrije slag  heren masters 
6. 3.000 m. vrije slag  dames masters 
7. 3.000 m. schoolslag  heren senioren/jeugd 
8. 3.000 m. schoolslag  dames senioren/jeugd 
9. 10.000 m. vrije slag  heren senioren/jeugd 

10. 10.000 m. vrije slag  dames senioren/jeugd 
 
 
Het programma kan over meerdere wedstrijddagen worden verdeeld en in een andere volgorde in het 
programma worden geplaatst. 
 
 
 
 

Programma (Open) Nederlandse Kampioenschappen Marathon 
Zwemmen 2010 
 

1. Min. 15.000 m. vrije slag heren senioren open 
2. Min. 15.000 m. vrije slag dames senioren open 
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Concept bepalingen Open Nederlandse Kampioenschappen Open 
Water Zwemmen 2010 
 

Deelnamevoorwaarden 
• Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen wanneer men voorafgaand aan de sluitingsdatum van 

inschrijving aan minimaal één van de deelnamevoorwaarden genoemd bij het betreffende 
wedstrijdonderdeel heeft voldaan.  

• Aan de deelnamevoorwaarden moet zijn voldaan voorafgaande aan de datum waarop de 
inschrijving sluit. 

• De limieten gelden in open water tenzij anders vermeld.  
 

5 kilometer vrije slag dames/heren/jeugd en 2½ kilometer vrije slag junioren 
• In het lange afstand vrije slag klassement in het jaar voorafgaande aan het kampioenschap 

opgeteld 6 kilometer (dames/heren/jeugd) hebben volbracht (4 kilometer voor junioren) met méér 
dan 1 punt per kilometer. 

• In het lange afstand vrije slag klassement in het jaar van het kampioenschap opgeteld 2 kilometer 
(dames/heren/jeugd) hebben volbracht (1 kilometer voor junioren) met méér dan 1 punt per 
kilometer. 

• Op de 800/1500 meter vrije slag meisjes/dames of op de 800/1500 meter vrije slag jongens/heren 
een limiet hebben gezwommen voor de Nederlandse Kampioenschappen in het jaar van het 
betreffende kampioenschap.  

• In het Lange Afstand Circuit (LAC-wedstrijd) van het seizoen voorafgaande aan het 
kampioenschap, de 2 kilometer hebben volbracht binnen de 30.00 minuten (dames/meisjes jeugd) 
en 28.00 minuten (heren/jongens jeugd). 

• Deelname aan het NK 5 km zwemmen (zwembad).  
 

3 kilometer schoolslag dames/heren  
• In het lange afstand schoolslag klassement van het jaar voorafgaande aan het betreffende 

kampioenschap opgeteld 4 kilometer hebben volbracht met méér dan 1 punt per kilometer. 

• In het lange afstand schoolslag klassement van het jaar van het kampioenschap opgeteld 2 
kilometer hebben volbracht met méér dan 1 punt per kilometer. 

 

3 kilometer vrije slag dames/heren masters 
• Voldaan aan de eisen voor het ONK 5 km (senioren). 

• In het lange afstand vrije slag klassement masters in het jaar voorafgaande aan het 
kampioenschap opgeteld minimaal 5 kilometer hebben volbracht, in gemiddelde kilometertijd van 
maximaal: 

leeftijd dames heren 
20+ 17.00 min/km 16.00 min/km 
25+ 18.00 min/km 17.00 min/km 
30+ 19.00 min/km 18.00 min/km 
35+ 20.00 min/km 19.00 min/km 
40+ 21.00 min/km 20.00 min/km 
45+ 22.00 min/km 21.00 min/km 
50+ 23.00 min/km 22.00 min/km 
55+ 24.00 min/km 23.00 min/km 
60+ 25.00 min/km 24.00 min/km 
65+ 26.00 min/km 25.00 min/km 
70+ 27.00 min/km 26.00 min/km 
75+ 28.00 min/km 27.00 min/km 

 
• In het lange afstand vrije slag klassement Masters in het jaar van het kampioenschap minimaal 1 

kilometer hebben volbracht, in kilometertijd als bovengemeld. 
 

3 kilometer schoolslag dames/heren  
• Deze deelname voorwaarden zullen op een later moment ingevuld en bekend gemaakt worden. 
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10 kilometer vrije slag dames/heren  
• Voldaan aan de eisen voor het ONK 5 km met daarnaast in het jaar van het kampioenschap en/of 

in het jaar voorafgaande aan het kampioenschap een afstand van minimaal 5 kilometer hebben 
volbracht met meer dan 1 punt per kilometer. 

 

22 kilometer vrije slag dames/heren senioren 
• In het seizoen van of het seizoen voorafgaande aan het betreffende kampioenschap, moet 

minimaal een 10 kilometer wedstrijd zijn volbracht in open water of in het zwembad, waarbij is 
voldaan aan de volgende limieten: 

afstand dames heren 
 owz zw-bad owz zw-bad 
10,0 2.50.00 2,40.00 2.45.00 2.35.00 
15,0 4.18.45 4.03.45 4.11.15 3.56.15 
20,0 5.50.00 5.30.00 5.40.00 5.20.00 
22,0 6.27.12 6.05.12 6.16.12 5.54.12 
25,0 7.23.45 6.58.45 7.11.15 6.46.15 

 Bij afwijkende afstanden dan de hier bovenstaande, beslist de KNZB/TOWZ. 
 

Leeftijdsindeling 
• Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen junioren, jeugd, 

senioren en masters. 
 
leeftijdsgroep meisjes/dames jongens/heren 
junioren 1998, 1997, 1996 1997, 1996, 1995, 1994 
jeugd 1995, 1994 1993, 1992 
senioren 1993 en eerder 1991 en eerder 
masters 1990 en eerder 1990 en eerder 

 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit twaalf dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur 's ochtends. 

• De Nederlandse deelnemers kunnen zich uitsluitend via de OLOWIS applicatie en website 
inschrijven. De website is te vinden op inschrijving.noww.nl.  

• Alleen de wedstrijdsecretaris of de wedstrijdsecretaris open water zwemmen mag deze digitale 
inschrijving doen. 

• De 10km en Marathonafstanden vereisen om veiligheidsredenen een meerderjarige begeleider 
voor de zwemmer. De naam en leeftijd van de begeleider dient tezamen met de inschrijving van 
de deelnemer gemeld te worden.  

• De KNZB heeft bij de NK Marathonzwemmen het recht de snelste deelnemers (op basis van 
verifieerbare inschrijftijden) te selecteren. Dit gebeurt wanneer zich meer deelnemers dan het 
aantal beschikbare begeleidingsboten aanmelden. De ingeschrevenen ontvangen bericht met de 
volgorde waarin zij als reserve staan. Wanneer een deelnemer zich terugtrekt zal zo spoedig 
mogelijk bericht uitgaan naar alle reserves zodat zij weten dat ze kunnen zwemmen, dan wel 
stijgen op de reservelijst.  

• Inschrijvingen door de (buitenlandse) nationale zwembond van de zwemmer zullen worden 
geaccepteerd.  

• De buitenlandse deelnemer dient zich door middel van een volledig ingevuld formulier in te 
schrijven. Dit formulier is verkrijgbaar via het bondsbureau van de KNZB of via de website van de 
KNZB (http://www.knzb.nl) en het NOWW (http://www.noww.nl).  

• Buitenlandse deelnemers kunnen hun caps pas in ontvangst nemen (en deelnemen) nadat op de 
wedstrijddag tegen contante betaling het inschrijfgeld is voldaan.  

• De KNZB heeft het recht zogenaamde “wildcards” te verstrekken. Daarnaast heeft de KNZB het 
recht eventuele inschrijvingen en deelname na grondige motivatie te weigeren. 

• Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als onderwerp in 
de mail te vermelden: "Inschrijving Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen" + de 
naam van uw vereniging. Zowel het persoonlijk deelnameformulier als ook de eerste pagina van 
het inschrijfformulier (totaal overzicht deelnemers/starts), dient te worden gemaild. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangstbevestiging 
is uw inschrijving door de KNZB ontvangen. 
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Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan inschrijvingen van deelnemers die niet aan één 

van de gestelde deelnamevoorwaarden hebben voldaan. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

• Onvolledige inschrijvingen (denk aan ondertekening van het inschrijfformulier door de 
deelnemers) kunnen niet in behandeling worden genomen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd. 

• Voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt een boete in 
rekening gebracht (zie de bijlage “tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen”). Na publicatie van de definitieve startlijsten kunnen geen inschrijvingen 
meer worden geaccepteerd. 

 

Afmelden en uit de wedstrijd nemen 
• De (Open) Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen vormen twee wedstrijden 

(Lange Afstandzwemmen en Marathonzwemmen), hetgeen inhoudt dat schriftelijke afschrijvingen 
tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag (van het kampioenschap waarvoor ingeschreven is) 
in het bezit van het Bondsbureau moeten zijn. 

• Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden 
beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek 
Zwemmen"). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. 
verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere 
programmanummers). 

• De wedstrijdleiding kan besluiten een deelnemer uit de 2½km, 5km, 10km wedstrijd of 
Marathonwedstrijd te nemen, indien: 
� In de 3km schoolslag senioren of 2½km vrije slag junioren of 3km vrije slag Masters 

meer dan 20 minuten na aankomst van de eerste deelnemer (van de eigen 
leeftijdscategorie) niet is gefinisht.  

� In de 5 kilometer vrije slag heren of dames meer dan 30 minuten na aankomst van de 
winnaar niet is gefinisht.  

� In de 10 kilometer vrije slag heren of dames meer dan 60 minuten na aankomst van de 
winnaar niet is gefinisht. Voor de 10km geldt ook dat de achterstand ten opzichte van 
de koploper per programmanummer niet meer dan: 
afstand tijd 
3km 20min 
5km 30min 
8km 45min 

� In de Marathon vrije slag heren of dames meer dan 180 minuten na aankomst van de 
winnaar niet is gefinisht. 

� Wanneer bij enig keerpunt of ander vast punt de achterstand ten opzichte van de kop 
van het veld zo opgelopen is dat de eindtijd de toegestane achterstand overschrijdt, 
heeft de scheidsrechter de bevoegdheid de zwemmer uit het water te nemen.  

 

Ceremonie en prijsuitreiking 
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden op de 

aangegeven plaats en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapdiploma ontvangen. 

• De prijsuitreiking kan deels gedurende de wedstrijd plaatsvinden. 
 

Lange Afstandszwemmen  
• De eerste drie aankomende deelnemers per programmanummer ontvangen een "ONK"-medaille. 

Bovendien ontvangt de eerste deelnemer met de Nederlandse nationaliteit een oorkonde.  

• Bij ONK-onderdelen waarbij verschillende leeftijdsgroepen gelijktijdig starten op dezelfde afstand, 
geldt de oudere leeftijdscategorie als een ‘open’ categorie. Dat houdt in dat deelnemers uit de 
jongere leeftijdscategorie, indien zij bij de eerste drie aankomenden overall behoren, zowel de 
prijs voor hun eigen leeftijdsgroep als die voor de oudere (open) categorie ontvangen. Dit geldt 
niet voor Masters. 
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Marathonzwemmen 
• De eerste drie aankomende deelnemers per programmanummer ontvangen een "NK"-medaille. 

Bovendien ontvangt de eerste deelnemer een oorkonde. 
 

Verenigingsprijs open water zwemmen 
• Voor elk wedstrijdonderdeel van de ONK Lange Afstandszwemmen en NK Marathonzwemmen

i
 

(ook de a, b, c, etc) worden punten toegekend conform onderstaande tabel. De vereniging met de 
meeste punten wint de verenigingsprijs en kan zich “Nationaal kampioen open water zwemmen” 
noemen.  

 
plaats all in junioren/jeugd/Masters 

1 10 5 

2 8 3 

3 7 2 

4 6 1 

5 5 1 

6 4 0 

7 3 0 

8 2 0 

9 1 0 

10 1 0 

 

• Per wedstrijdnummer wordt het hoogst behaalde aantal punten toegekend. Een eventuele 2
e
 

score (in een andere leeftijdsgroep) vervalt.  

• Bij een gelijke stand telt het aantal eerste plaatsen.  

• Indien de NK marathon voorafgaande aan de NK lange afstandzwemmen is geprogrammeerd zal 
de NK Marathon meetellen voor het nationaal verenigingskampioenschap. 

 
Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen verwijzen 

wij u naar de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek 
Zwemmen". 

• Daarnaast zal per vereniging € 3,50 in rekening worden gebracht voor het wedstrijdprogramma. 
Voor de NK marathon zal een nader vast te stellen bedrag aan begeleidingskosten worden 
berekend. 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend 
worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt uitsluitend restitutie 
plaats bij afgelasting van de wedstrijd. 

 

Voorstartruimte 
• Elke deelnemer dient zich direct na oproep door de speaker te melden in de voorstartruimte en 

daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar de startplaats te gaan. Het zich niet tijdig 
melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Toegangsprijzen 
• De toegang is gratis. 
 

Aanvullende bepalingen (open) Nederlandse Kampioenschappen Marathon 
• De deelnemer is verplicht aansluitend aan de briefing een medische verklaring aan de aan de 

organisatie verbonden arts te overleggen, waaruit blijkt dat hij/zij in staat kan worden geacht de 
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wedstrijd tot een goed einde te brengen. Indien dit bewijs niet getoond kan worden zal de arts ter 
plaatse de gezondheid van de zwemmer beoordelen. 

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een coach, voeding en 
verzorgende artikelen.  

• Door loting wordt een begeleidingsboot aan de deelnemer toegewezen, tenzij om zwaarwegende, 
organisatorische redenen al in een eerder stadium een boot moet worden toegewezen. 

• De begeleidingsboot is alleen toegankelijk voor een jurylid en één coach (en de zwemmer). 
 

Slotbepaling 
• Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. 

• Deelnemers kunnen de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor de gevolgen van deelname. 
Door inschrijving bevestigt de deelnemer/-ster fit genoeg te zijn om aan de wedstrijd deel te 
nemen. 

• De scheidsrechter is te allen tijde gerechtigd een deelnemer uit de wedstrijd te nemen. 
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3.22 Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Zwemmen 2010 
 

Concept programma Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 
Zwemmen Lange baan 2010 
 
 

Dag 1 vrijdag ochtendsessie   

09:00 uur inzwemmen   

10:00 uur aanvang wedstrijd   

1 1500 m. vrije slag dames 

2 1500 m. vrije slag heren 

  

  

Dag 1 vrijdag middagsessie   

30 min. inzwemmen   

3 50 m. schoolslag dames 

4 50 m. schoolslag heren 

   

   

7 200 m. vlinderslag  dames 

8 200 m. vlinderslag  heren 

  pauze   

9 200 m. rugslag dames 

10 200 m. rugslag heren 

     

   

Dag 2 zaterdag ochtendsessie   

08:00 uur inzwemmen   

09:00 uur aanvang wedstrijd   

12 400 m. wisselslag pers.  heren 

13 400 m. wisselslag pers.  dames 

14 100 m. rugslag heren 

15 100 m. rugslag dames 

  pauze   

16 200 m. vrije slag heren 

17 200 m. vrije slag dames 

18 4x50 m. vrije slag estafette gemengd 

  

  

Dag 2 zaterdag middagsessie   

30 min. inzwemmen   

20 100 m. vlinderslag heren 

21 100 m. vlinderslag dames 

22 50 m. vrije slag.  heren 

23 50 m. vrije slag dames 

24 100 m. schoolslag heren 

25 100 m. schoolslag dames 

  pauze   

26 200 m. wisselslag pers. heren 

27 200 m. wisselslag pers. dames 

28 4x50 m. wisselslag estafette heren 

29 4x50 m. wisselslag estafette dames  
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Dag 2 zaterdag avondsessie   

30 min. inzwemmen   
30 400 m. vrije slag heren 

31 400 m. vrije slag dames 

Mastersbuffet  

   

   

    

Dag 3 zondag ochtendsessie   

08:00 uur inzwemmen   

09:00 uur aanvang wedstrijd   
33 800 m. vrije slag dames 

34 800 m. vrije slag heren 

  

  

Dag 3 zondag middagsessie   

30 min. inzwemmen   
35 50 m. vlinderslag dames 

36 50 m. vlinderslag heren 

37 200 m. schoolslag dames 

38 200 m. schoolslag heren 

39 4x50 m. vrije slag estafette dames 

40 4x50 m. vrije slag estafette heren 

  pauze   
41 50 m. rugslag dames 

42 50 m. rugslag heren 

43 100 m. vrije slag dames 

44 100 m. vrije slag heren 

46 4x50 m. wisselslag estafette gemengd 
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Concept programma Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 
Zwemmen Korte Baan 2010 
 
 
Dag 1 vrijdag ochtendsessie    

09:00 uur inzwemmen    

10:00 uur aanvang wedstrijd    

1 1500 m. vrije slag dames  

2 1500 m. vrije slag heren  

    

    

Dag 1 vrijdag middagsessie    

30 min. inzwemmen    

3 50 m. schoolslag dames  

4 50 m. schoolslag heren  

5 100 m. wisselslag dames  

6 100 m. wisselslag heren  

7 200 m. vlinderslag  dames  

8 200 m. vlinderslag  heren  

  pauze    

9 200 m. rugslag dames  

10 200 m. rugslag heren  

    

    

Dag 2 zaterdag ochtendsessie    

08:00 uur inzwemmen    

09:00 uur aanvang wedstrijd    

12 400 m. wisselslag pers.  heren  

13 400 m. wisselslag pers.  dames  

14 100 m. rugslag heren  

15 100 m. rugslag dames  

  pauze    

16 200 m. vrije slag heren  

17 200 m. vrije slag dames  

18 4x50 m. vrije slag estafette gemengd  

   

   

Dag 2 zaterdag middagsessie    

30 min. inzwemmen    

20 100 m. vlinderslag heren  

21 100 m. vlinderslag dames  

22 50 m. vrije slag.  heren  

23 50 m. vrije slag dames  

24 100 m. schoolslag heren  

25 100 m. schoolslag dames  

  pauze    

26 200 m. wisselslag pers. heren  

27 200 m. wisselslag pers. dames  

28 4x50 m. wisselslag estafette heren  

29 4x50 m. wisselslag estafette dames  
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Dag 2 zaterdag avondsessie   

30 min. inzwemmen   

30 400 m. vrije slag heren 

31 400 m. vrije slag dames 

Mastersbuffet  

   

     

Dag 3 zondag ochtendsessie   

08:00 uur inzwemmen   

09:00 uur aanvang wedstrijd   

33 800 m. vrije slag dames 

34 800 m. vrije slag heren 

  

  

Dag 3 zondag middagsessie   

30 min. inzwemmen   

35 50 m. vlinderslag dames 

36 50 m. vlinderslag heren 

37 200 m. schoolslag dames 

38 200 m. schoolslag heren 

39 4x50 m. vrije slag estafette dames 

40 4x50 m. vrije slag estafette heren 

  pauze   

41 50 m. rugslag dames 

42 50 m. rugslag heren 

43 100 m. vrije slag dames 

44 100 m. vrije slag heren 

46 4x50 m. wisselslag estafette gemengd 
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Bepalingen Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 
Zwemmen 2010 
 

Algemeen 
• Overdekt zwembad,  

� ONMKlb: baanlengte 50 meter, minimaal 6 banen, elektronische tijdregistratie. 
� ONMKkb: baanlengte 25 meter, minimaal 6 banen, elektronische tijdregistratie. 

• Er zal gebruik worden gemaakt van de één start procedure. 

• Met uitzondering van de 50 meters en de estafettes zal over elkaar heen worden gestart 
(overhead start). Na de finish dient men in de eigen baan in het water te blijven liggen 
tegen de lijn op 1 meter afstand van de aantikplaat. Na de start van de volgende serie of op 
aanwijzing van de jury dient men het water zo snel mogelijk te verlaten. 

 

Leeftijdsindeling individueel 
20+ 1990-1986 45+ 1965-1961 70+ 1940-1936 
25+ 1985-1981 50+ 1960-1956 75+ 1935-1931 
30+ 1980-1976 55+ 1955-1951 80+ 1930-1926 
35+ 1975-1971 60+ 1950-1946 85+ 1925-1921 
40+ 1970-1966 65+ 1945-1941 90+ 1920-1916 
    Enzovoort 
 

Leeftijdsindeling estafettes 
• 80+, 100+, 120+, 160+, 200+, 240+, 280+, 320+, 360+ enz. 
 

Inschrijvingen 
• De inschrijving opent 60 dagen en sluit 18 dagen voor de eerste wedstrijddag. Inschrijving die 

later ingestuurd, gewijzigd of bijgevoegd worden, worden verwerkt tot publicatie deelnemerslijsten. 
Hiervoor wordt een administratieve heffing in rekening gebracht overeenkomstig artikel C 14.1 (zie 
de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

• Inschrijvingen worden uitsluitend geaccepteerd indien zij zijn ingezonden via het zwemsecretariaat 
van de betreffende vereniging (dit in verband met de doorbelasting op het verenigingsdepot). 

• Alleen met KNZB erkende startnummers kan er worden ingeschreven, dus startnummers met bijv. 
agv of andere lettercombinaties daarin worden niet geaccepteerd. 

• Inschrijvingen zonder inschrijftijd worden niet geaccepteerd. Deze dienen controleerbare eerder 
gezwommen tijden te zijn in de periode 1 januari 2008. Tijden gezwommen op een 25 meter baan 
zijn geldig. 

•  Inschrijftijden zijn controleerbaar indien deze exact: 
� Vermeld staan op swimrankings.net. 
� Gezwommen op een officiële KNZB of aangevraagde buitenlandse Masters wedstrijd zijn. 
� Als niet voldaan kan worden aan bovenstaande dient u het PV van de betreffende wedstrijd 

met de inschrijving mee te sturen. 

• Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de 
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd. 

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het 
proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden mogen gebruikt worden als inschrijftijd. Zij zullen worden geaccepteerd indien deze 
in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-
verbaal, zullen worden geaccepteerd. 

• Per vereniging kunnen meerdere estafetteploegen worden ingeschreven op een nummer. 
Let op! Om aan internationale afspraken te voldoen, zal elke estafette met één of meerdere 
20+ deelnemers in de groep 80+ ingeschreven dienen te worden. 

• Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen. 

• Het is niet toegestaan dat door wijzigingen in de samenstelling van de estafetteploeg de 
estafetteploeg in een andere leeftijdscategorie uitkomt. 

• Wijzigingen van estafetteploegen dienen te geschieden door het invullen van een 
wijzigingsformulier bij het wedstrijdsecretariaat bij aanvang van het inzwemmen van de 
sessie waarin de estafette verzwommen wordt.  
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• Per persoon mag men zich opgeven voor maximaal 10 persoonlijke starts, per dag voor maximaal 
4. 

• Indien een deelnemer/-ster een recordpoging wil doen voor een Europees of Wereld Masters 
Record, dient men dit op te geven bij de inschrijving op het KNZB inschrijfformulier (MS Word). 

• Inschrijvingen zonder inschrijftijd worden niet geaccepteerd. 

• Verenigingen die met 4 of meer deelnemers inschrijven dienen één of meerdere officials op 
te geven. Natuurlijk mogen ook andere verenigingen officials opgeven. Opgeven via het 
inschrijfformulier. De benodigde officials ontvangen een uitnodiging van de organisatie. 
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de reiskosten, deze kunnen niet bij de 
organisatie of KNZB worden ingediend. 

• Indien er meer starts zijn bij sluiting van de inschrijving dan er per geplande sessieduur 
verwerkt kunnen worden behoudt de organisatie zich in overleg met de Taakgroep Masters 
Zwemmen het recht voor inschrijvingen te gaan selecteren op een percentage basis vanaf 
Wereld Masters Records (WMR). 

• Indien er minder dan 900 starts zijn bij sluiting van de inschrijving behoudt de organisatie 
zich in overleg met de Taakgroep Masters Zwemmen het recht voor dit Kampioenschap 
niet door te laten gaan of in aangepaste vorm. Dit wordt uiterlijk binnen een week na 
sluiting van de inschrijving met de betrokkenen gecommuniceerd. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� De inschrijving kan uitsluitend met behulp van een Lenex v2 compatibel 

computerprogramma. 
Het lxf-uitnodigingsbestand en het inschrijfformulier van deze ONMK is te vinden op de 
KNZB-website. 
Een invulinstructie is daar ook te vinden. 

� Bij inschrijving dient u de volgende bestanden mee te sturen: 
1 x lxf (Lenex v2 compatibel, minimaal TM versie 2006.1560 en Entry Editor versie 
2008.1343, Hupswim versie 5.10)  met alle digitale data voor het wedstrijdprogramma 
1 x pdf met overzicht alle te zwemmen nummers, op volgorde van naam, met 
vermelding van startnummer, plaats en datum van inschrijftijd en namen 
estafettezwemmers. 
1 x doc het inschrijfformulier van de KNZB 
Dus drie bestanden met bij alle bestanden uw verenigingsnaam erin, volgens de 
volgende naamstelling: 
 jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-ONMK2010kb-inschr.lxf (lb ipv kb bij ONKM lb) 
 jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-ONMK2010kb-inschr.pdf (lb ipv kb bij ONKM lb) 
 jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-ONMK2010kb-inschr-form.doc (lb ipv kb bij ONKM 
lb) 
Inschrijvingen voor diverse dagen dienen als 1 totaalbestand ingestuurd te worden. 
NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten. 
NB. Aangeven of er wel/niet deelgenomen zal worden aan het Mastersbuffet. 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar mastersinschrijvingen@knzb.nl. U dient 
als onderwerp in de mail te vermelden: "Inschrijving ONMK2010kb + de naam van 
uw vereniging" (lb ipv kb bij ONKM lb) 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging, alleen met deze 
ontvangstbevestiging is uw inschrijving definitief door de organisatie ontvangen. 
Als de Splash software niet wordt gebruikt binnen de vereniging kan de gratis Entry 
Editor worden gedownload vanaf Website van Splash. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 

bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden 
ontvangen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, 
administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 
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Series; indeling, startlijsten, afmelden en uit de wedstrijd nemen 
• Deelnemerslijsten worden gepubliceerd op de KNZB website als de inschrijving is gesloten 

en de inschrijvingen zijn verwerkt, hierna zijn geen wijzigingen op de inschrijvingen meer 
mogelijk. 

• Startlijsten worden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende sessie gepubliceerd op 
de betreffende websites. 

• Alle series worden ingedeeld op snelheid. 

• Bij grote deelname op 400 m, 800 m. en 1500 m. dient op aankondiging van de organisatie 
deelname herbevestigd te worden voor aanvang van het inzwemmen van de betreffende 
sessie. Pas na deze herbevestiging zal de serie-indeling worden gemaakt. 

• De Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Zwemmen vormen per dag één 
wedstrijd, wat inhoudt dat schriftelijke afschrijvingen uiterlijk voor aanvang eerste 
juryvergadering van de betreffende wedstrijddag in het bezit van de organisatie moeten 
zijn. Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 
14.5 worden beboet (zie de bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve 
heffingen Handboek Zwemmen"). 

• De wedstrijdleiding kan besluiten een deelnemer uit de wedstrijd te nemen, indien deze een 
te grote achterstand heeft opgelopen t.o.v de inschrijftijd. 

• De deelnemers/-sters van de 800 m. en 1500 m. vrije slag dienen zelf te zorgen voor 
banentellers. 

 

Uitslagen, ceremonie, prijsuitreiking en prijzen 
• Uitslagen worden opgehangen op centrale locaties in het zwembad en zo snel mogelijk op 

de KNZB en PSV Masters website geplaatst. Live timing via Zwemkroniek website. 

• De behaalde prijzen kunnen bij de prijzentafel worden afgehaald. Prijzen die niet afgehaald 
worden, worden niet nagestuurd. 

• Zwemmers die een Nederlands-, Europees- of Wereldrecord hebben gezwommen kunnen 
worden opgeroepen voor een extra ceremonie, niet aanwezig betekent geen prijs. 

• Per individueel nummer worden drie medailles per leeftijdsgroep uitgereikt. 

• Voor de estafettes zijn er geen medailles maar oorkondes of prijzen in natura. 
 

Startgeld en verrekening 
• Het inschrijfgeld voor de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Zwemmen bedraagt:  

� Persoonlijke nummers €. 8,00 per start 
� Estafettes  gratis 
� Mastersbuffet (niet alleen voor deelnemers) 

� Vooraf aanmelden € 16,00 
� Tijdens toernooi € 2,50 extra (zolang de voorraad strekt) 
� Kinderen t/m 12 jaar € 5,00 korting 
� Als u vegetarisch wilt eten, moet u dat bij inschrijving aangeven. 

• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen voor 
Nederlandse verenigingen verrekend worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij 
inschrijving. Buitenlandse verenigingen dienen het inschrijfgeld voor de sluitingsdatum van de 
inschrijving over te maken naar KNZB Nieuwegein, Rekeningnummer 687528704, IBAN: INGB 
0687528704, BIC: INGBNL2A o.v.v. "Entry fee ODMC2009lc name-swimteam". 

 

Voorstartruimte 
• Er is geen voorstartruimte. 
 

Doping 
• Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de 

dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die 
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden 
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten 
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 

 

Toegangsprijzen 
• Er zijn geen toegangsprijzen. 
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• De prijs per extra programmaboekje is € 4,00 voor alle sessies en € 1,00 voor één sessie 
(zolang de voorraad strekt). Per vereniging één set gratis. 

• In het zwembad is voldoende zitruimte rondom het bad voor deelnemers, toeschouwers. 
 

Slotbepaling 
• De organisatie in samenwerking met de Taakgroep Masters Zwemmen van de KNZB behoudt 

zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken. 

• Deelnemers kunnen de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor de gevolgen van deelname. 

• Door inschrijving bevestigt de deelnemer/-ster fit genoeg te zijn om aan de wedstrijd deel te 
nemen. 

• De wedstrijdorganisatie is tijdens de wedstrijd bereikbaar via 
mastersinschrijvingen@knzb.nl. 
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3.23 Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter 2010 
 
Wat is het Nederlandse Kampioenschap Zwemmen 5000 meter: 
 
Voor de 'echte' lange afstand zwemmers die in het KNZB Lange Afstand Circuit 
op de 2000 meter hoog eindigen wordt een Nederlandse finale gehouden over 
5000 meter vrije slag. In deze race kunnen de Open Water zwemmers alvast 
even proeven aan het komende buitenseizoen en de lange afstand zwemmers 
uit het zwembad kunnen zich eens echt uitleven op de 5000 meter. Deze afstand 
kan worden opgenomen in de selectiecriteria voor internationale Open Water 
Zwem evenementen. 
  
Voor wie De nummers 1 t/m 24 op de 2000 meter vrije slag uit het KNZB Lange 

Afstand Circuit zijn gerechtigd zich in te schrijven. 
De 12 ingeschreven meisjes/dames (meisjes jeugd 1 en ouder) en de 12 
ingeschreven jongens/heren (jongens junioren 3 en ouder) met de snelste 
tijd worden geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 
5000 meter. De overige 4 plaatsen zullen door de KNZB worden 
toegewezen met een wildcard. 

  
Waar De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt in een 

50m. bad georganiseerd door of namens de KNZB (in samenwerking met 
één of meerdere verenigingen). De plaats waar deze wedstrijd 
georganiseerd wordt, zal op de website van de KNZB (www.knzb.nl) 
bekend gemaakt worden.  

  
Wanneer De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt jaarlijks 

in de maand april of mei verzwommen (voor de juiste datum zie de bijlage 
"KNZB Nationale Wedstrijdkalender"). 

  
Kosten De inleggelden per deelnemer staan jaarlijks vermeld in de bepalingen.  
  
Reglementen Bij de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt de 1 

start regel gehanteerd. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 

5000 meter worden jaarlijks in de maand juni bekend gemaakt. 
  
Programma Het programma van de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 

meter bestaat uit 5000 meter vrije slag voor dames/meisjes en 
heren/jongens. 
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Bepalingen Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter 
2010 
 
Algemeen 
• De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter is voor jongens junioren 3 en ouder 

en meisjes jeugd 1 en ouder. 
 

Organisatie en accommodatie 
• De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt door of namens de KNZB in 

een 50m. bad georganiseerd (i.s.m. één of meerdere verenigingen). 

• Bij de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt de 1 start regel gehanteerd. 

• Bij de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt er vanuit het water gestart. 

• Er wordt gezwommen met twee personen in één baan. 

• De deelnemers dienen zelf voor een keerpuntbordendraaier te zorgen. 
 

Datum 
• De datum en locatie van de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt 

gepubliceerd op de website van de KNZB (www.knzb.nl). 
 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen verwijzen wij u naar de bijlage 

"tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen". 

• Het verschuldigde bedrag zal na inschrijving worden verrekend via het verenigingsdepot. 
 

Inschrijvingen 
• De inschrijving sluit achttien dagen vóór de eerste wedstrijddag om 12.00 uur ’s ochtends. 

• De nummers 1 t/m 24 op de 2000 meter vrije slag uit het KNZB Lange Afstand Circuit zijn 
gerechtigd zich in te schrijven. 

• De 12 ingeschreven meisjes/dames (meisjes jeugd 1 en ouder) en de 12 ingeschreven 
jongens/heren (jongens junioren 3 en ouder) met de snelste tijd worden geplaatst voor de 
Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter. De overige 4 plaatsen zullen door de 
KNZB worden toegewezen met een wildcard. 

• Deze bepalingen gelden voor een 8-banen bad en worden aangepast indien het bad meer of 
minder banen bevat. 

 

• U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail: 
� U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als 

pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook het Inschrijfformulier Nederlandse 
Kampioenschappen volledig in te vullen (te downloaden van: www.knzb.nl) en als excel 
bestand toe te voegen.  

� NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 
voorbeeld:  

jjjj-mm-dd=Zwemvereniging- NK5000-inschr.lxf 
jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-NK5000-inschr.pdf 
jjjj-mm-dd =Zwemvereniging-Inschrijfformulier NK5000.xls 

� Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als onderwerp 
in de mail te vermelden "Inschrijving ”(naam kampioenschap=)NK5000”" + de naam van uw 
vereniging. 
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen. 

 

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 
• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 

� tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal. 
� tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen. 
� tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde 

in artikel D 11. 
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� tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op 
de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen.   

� inschrijvingen van zwemmers die niet in de top 24 van de 2000m ranglijst van het KNZB 
Lange Afstand Circuit staan. 

• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de 
bijlage "tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen").  

• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 
gecorrigeerd wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie de bijlage "tarieven, 
administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen").  

 

Puntentelling en prijzen 
• De snelste drie deelnemers en deelneemsters all-in ontvangen een medaille en de drie snelste 

deelnemers en deelneemster jeugd 2 en jonger ontvangen een medaille. 
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3.24 Niveauwedstrijden 
 
Wat zijn niveauwedstrijden: 
 
Deelnemen aan een niveauwedstrijd kan heel aantrekkelijk zijn. Op een 
niveauwedstrijd komen namelijk zwemmers en zwemsters van gelijk kaliber tegen 
elkaar uit. De organiserende vereniging bepaalt van welk niveau de deelnemers zijn. 
Dit wordt duidelijk in de uitnodiging vermeld. Met ingang van het zwemseizoen 
2007/2008 zijn er negen niveaus. Het A+ niveau is het hoogste en het H-niveau is 
het laagste. Voor het vaststellen van de niveaus zijn voor de verschillende 
leeftijdsgroepen bij de jongens en meisjes niveautabellen opgesteld voor zowel 25 
als 50 meter bad tijden. Wedstrijden lager dan het H-niveau (zogenaamde I-
wedstrijden) hebben een speciale status. Tijdens deze wedstrijden kan met een 
tolerantienorm gejureerd worden. 
Voor het organiseren van een niveauwedstrijd verwijzen wij u naar deel 5 van het 
Handboek Zwemmen. 
  
Voor wie Niveauwedstrijden zijn bedoeld voor zwemmers die voldoen aan het 

niveau dat vastgesteld is voor de betreffende wedstrijd. 
  
Waar Niveauwedstrijden worden door verenigingen georganiseerd in 25 of 50 

meter baden. 
  
Wanneer Niveauwedstrijden kunnen gedurende het hele jaar verzwommen worden. 
  
Kosten De inleggelden worden door de organiserende vereniging vastgesteld. 
  
Reglementen De reglementtekst betreffende niveauwedstrijden luidt: 

D4.1 Niveauwedstrijden kunnen worden ingedeeld in een A+-, A-, B-, 
 C-, D-, E-, F-, G- H- en I-niveau. 
 
D4.2 Alle organiserende verenigingen kunnen het deelnemersniveau 
 van een wedstrijd bepalen door de betreffende wedstrijd aan te 
 merken als een wedstrijd met niveau-aanduiding. De voor de 
 wedstrijd geldende niveau-aanduiding dient zowel op de 
 wedstrijdaanvraag als op de uitnodigingen voor de diverse 
 verenigingen duidelijk te worden vermeld. 
 
D4.3 De tijdslimieten voor de niveau-aanduiding worden door het 
 bondsbestuur jaarlijks vastgesteld en uiterlijk 15 juni 
 gepubliceerd. 
 
D4.4 Inschrijvingen van individuele zwemmers welke sneller zijn dan 
 de aangemerkte niveautijden zullen door de organiserende 
 vereniging terzijde worden gelegd. 
 
D4,5 Alle bepalingen van het sportreglement zijn geldig behoudens: 
 Artikel D18 bij I-niveauwedstrijden; hierbij is de scheidsrechter 
 gerechtigd een tolerantienorm in te bouwen met betrekking tot 
 het diskwalificeren van deelnemers. 
 Artikel D19 bij I-niveauwedstrijden; bij deze wedstrijden kunnen 
 een protesten worden ingediend. 

 Artikel D20 bij I-niveauwedstrijden; bij deze wedstrijden kunnen 
geen Nederlandse records worden gevestigd, verbeterd of 
geëgaliseerd. 

  



KNZB Handboek Zwemmen 

 3-133 01-06-09 
 

Bepalingen De volgende bepalingen gelden voor niveauwedstrijden: 
De inschrijftijd dient de snelste op een wedstrijd gezwommen tijd te zijn, 
uit de periode van maximaal 1 jaar voorafgaand aan de wedstrijd. 
Indien een zwemmer of zwemster slechts voor één zwemnummer 
startgerechtigd is vanwege de niveauaanduiding van de wedstrijd mag er 
een tweede start buiten mededingen gemaakt worden. 

  
Programma De organiserende vereniging stelt het wedstrijdprogramma op. Binnen de 

bepalingen zoals die gesteld zijn in het zwemreglement is de 
organiserende vereniging vrij in de samenstelling hiervan.  

  
Aanmelden U kunt bij uw kring informeren waar en wanneer niveauwedstrijden 

gehouden worden. Bij de organiserende vereniging kunt u vervolgens 
informeren of uw club kan deelnemen. U kunt natuurlijk ook zelf een 
niveauwedstrijd uitschrijven.  
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3.25 Open Water Zwemwedstrijden 
 
Wat zijn Open Water Zwemwedstrijden: 
 
Je moet het een keer gedaan hebben! Deelnemen aan een zwemwedstrijd of 
prestatietocht in open water. In een land als Nederland kan deze traditie niet 
ontbreken. 
Elke zomer zijn er honderden zwemmers en zwemsters in alle leeftijden die 
deelnemen aan de Open Water Wedstrijden die door het hele land worden 
gehouden. Jaarlijks verschijnt er dan ook een 'Open Water Boek' met alle gegevens 
en wetenswaardigheden daarin opgenomen. Een aanrader!  
Het Open Water Boek kunt u in april/mei bestellen via de website van de KNZB 
www.knzb.nl onder Open Water Zwemmen/Download. 
  
Voor wie Er zijn voor alle leeftijden Open Water Wedstrijden of prestatietochten. De 

organiserende vereniging stelt het programma vast. Welke nummers voor 
welke leeftijdsgroepen op het programma staan leest u in het Open Water 
Boek van de KNZB. 

  
Waar Open Water Wedstrijden worden door vrijwel het gehele land gehouden. 

Waar deze wedstrijden in het komende seizoen worden georganiseerd 
leest u in de wedstrijdkalender Open Water Zwemmen. Deze wordt 
jaarlijks gepubliceerd. 

  
Wanneer De wedstrijden in Nederland vinden veelal in de periode juni tot en met 

september plaats.  
  
Kosten De kosten worden bepaald door de organiserende vereniging. U vindt een 

overzicht van de wedstrijden en deelnamekosten in het Open Water Boek. 
  
Reglementen Voor het Open Water Zwemmen gelden aparte reglementen. U vindt deze 

reglementen in het KNZB reglement Zwemmen (afdeling D) onder 
Reglement D1A t/m D1C Open Water Zwemmen. 

  
Bepalingen De bepalingen voor Open Water Wedstrijden en de bijbehorende 

klassementen worden jaarlijks in de maand mei gepubliceerd in het Open 
Water Boek. 

  
Programma Per organisatie en dus per wedstrijd kunnen de programmanummers en 

de leeftijdsgroepen enigszins verschillen. Er worden afstanden tussen 250 
meter en 10 kilometer gezwommen in de vrije slag en schoolslag. 
Daarnaast zijn er nog marathon wedstrijden over afstanden langer dan 10 
kilometer.  

  
Aanmelden U kunt zich aanmelden bij de organiserende vereniging (zie eveneens het 

Open Water Boek). 
  
Verdere informatie Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de KNZB www.knzb.nl onder 

Open Water Zwemmen. 
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3.26 Masterszwemwedstrijden 
 
Wat zijn Masterszwemwedstrijden: 
 
Een leven lang zwemmen! Dat is mogelijk binnen de KNZB. Het Masterszwemmen is 
een groeiende tak binnen de zwemsport. Steeds meer zwemmers (m/v) van 20 jaar 
en ouder nemen deel aan Masterszwemwedstrijden. Zij komen uit in de eigen 
leeftijdscategorie van telkens 5 jaar.  
  
Voor wie Masterszwemwedstrijden zijn bedoeld voor zwemmers en zwemsters 

vanaf 20 jaar (31 december van het geboortejaar is bepalend). 
  
Waar Alle verenigingen kunnen zelf Masterszwemwedstrijden organiseren. U 

kunt met verenigingen in uw omgeving afspraken maken over de 
organisatie van Masterszwemwedstrijden. 
Indien u wilt weten waar in uw omgeving Masterszwemwedstrijden 
georganiseerd worden kunt u contact opnemen met het zwemsecretariaat 
van uw Kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring Zwem Commissie") of 
kijkt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl) onder Zwemmen - 
Masters - Kalender. 

  
Wanneer Masterszwemwedstrijden kunnen gedurende het gehele jaar 

georganiseerd worden. 
  
Kosten De organiserende vereniging bepaalt of en hoeveel een deelnemer aan 

inleggeld betaalt. 
  
Reglementen In het KNZB reglement is een apart deel voor Masters opgenomen. 

Hierin treft u alle relevante bepalingen aan met betrekking tot 
Masterszwemwedstrijden. 

  
Bepalingen Specifieke bepalingen voor Masterszwemwedstrijden worden in de 

uitschrijving van de wedstrijd vermeld. 
  
Programma Het programma van een Masterszwemwedstrijd kan de reguliere 

zwemnummers bevatten. De organiserende vereniging bepaalt welke 
nummers op het wedstrijdprogramma gezet worden. 

  
Inschrijven De inschrijving dient gericht te worden aan de organiserende vereniging. 

Het juiste adres staat vermeld op de uitschrijving van de wedstrijd. 
  
Verdere informatie Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de KNZB www.knzb.nl bij het 

programma Zwemmen onder Masters. 
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3.27 Buitenlandse wedstrijden 
 
Wat zijn Buitenlandse wedstrijden: 
 
Deelnemen aan een wedstrijd in het buitenland geeft een extra tintje aan het 
zwemmen. 
Het kan heel gezellig zijn om met het hele zwemteam aan een weekendwedstrijd in 
Duitsland of België deel te nemen, maar ook kan het voor de betere zwemmers een 
nieuwe uitdaging vormen om eens tegen onbekend sterke tegenstanders te 
zwemmen in een nieuwe omgeving. Het deelnemen aan wedstrijden in het 
buitenland is aan een paar regels gebonden. Onderstaand leest u er meer over. 
  
Voor wie Elke zwemmer of zwemster mag na toestemming van het KNZB 

bondsbestuur deelnemen aan wedstrijden in het buitenland. 
  
Waar In veel omringende landen worden wedstrijden georganiseerd gedurende 

het gehele seizoen met een zogenaamde open inschrijving. 
Dit houdt in dat iedere vereniging, uit binnen- of buitenland kan 
deelnemen. 

  
Kosten De organiserende vereniging bepaalt de hoogte van het inschrijfgeld. 

Vaak kan de organiserende vereniging bemiddelen bij het zoeken van 
overnachtingsmogelijkheden. 
Voor deelname aan wedstrijden in het buitenland worden kosten in 
rekening gebracht door de KNZB (zie de bijlage "tarieven, administratieve 
boetes en administratieve heffingen Handboek Zwemmen"). 

  
Reglementen In artikel C11 staan meerdere bepalingen met betrekking tot KNZB leden 

in het buitenland opgenomen. Onderstaand een tweetal belangrijke: 

• Bij de aanvraag om toestemming moet een afschrift van de uitnodiging 
en het programma waaraan men zal deelnemen worden meegezonden, 
alsmede een lijst van deelnemende leden met vermelding van hun 
startvergunningnummers. Voor Nederlandse deelnemers aan 
wedstrijden in het buitenland zijn de leeftijdsbepalingen in de 
reglementen D tot en met H van kracht. 

• Een aanvraag tot deelname aan een wedstrijd in het buitenland dient 
op een vastgesteld formulier (‘aanvraagformulier organisatie 
wedstrijden/deelname wedstrijden buitenland’) door de deelnemende 
vereniging tenminste 3 dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijd-
dag te worden aangevraagd bij de hiervoor door het Kringbestuur 
aangewezen functionaris. De Kring zendt de aanvraag met zijn advies 
door naar het bondsbureau. 

 
Na afloop van de wedstrijd dient de vereniging binnen veertien dagen de 
processen-verbaal aan de Kring en de KNZB toe te zenden. Indien 
meerdere Nederlandse verenigingen aan de wedstrijd deelgenomen 
hebben kan men onderling afspreken welke vereniging de inzending aan 
de KNZB verzorgt. 

  
Bepalingen In de uitschrijving van de wedstrijd kan de organiserende vereniging 

wedstrijdbepalingen opnemen. Wees attent op deze bepalingen die 
kunnen afwijken van datgene wat in Nederland gebruikelijk is. 
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3.28 KNZB 'SwimKick' 
 
Wat is KNZB ‘SwimKick’: 
 
Tijdens de vorige beleidsperiode werd binnen het programma Breedtesport 
Zwemmen de SwimKick voor minioren (jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 
1 t/m 5) opgericht. Hierin zijn alle KNZB activiteiten voor minioren opgenomen, zoals 
de Speedowedstrijden, Speedo Club Meet (Kring én Nederlandse), Nederlandse 
Speedo Dag en SwimKick Stages én Techniekweekenden. SwimKick heeft als doel 
het voor verenigingen gemakkelijker te maken om enerzijds grote aantallen kinderen 
kennis te laten maken met de zwemsport (instroom van nieuwe leden), anderzijds 
deze kinderen een gedegen basisopleiding te geven. Bovendien geeft het de 
kinderen de mogelijkheid en het gevoel ergens bij te horen, en heeft het voor de 
vereniging een ledenbehoudend karakter. In de beleidsperiode 2008-2012 zullen 
deze doelstellingen nog meer kracht bijgezet worden.  
  
SwimKick: voor wie? Jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1 t/m 5. Ook het kader dat 

deze leeftijdsgroep begeleidt behoort tot de doelgroep. 
  
SwimKick 
Clublidmaatschap: voor 
wie? 

Alle kinderen die deelnemen aan de SwimKick- of Speedowedstrijden 
kunnen zich via www.swimkick.nl opgeven voor het SwimKick 
clublidmaatschap. Het lidmaatschap kan voortduren tot en met meisjes 
minioren 5 en jongens minioren 6. 
 

Inhoud SwimKick 
Clublidmaatschap 

SwimKick basisleden kunnen inloggen om toegang te krijgen tot het 
afgeschermde deel van de SwimKick website (www.swimkick.nl). Bij 
succes zal het lidmaatschap in de toekomst verder worden uitgebreid. 

  
Aanmelden voor het 
SwimKick 
Clublidmaatschap 

Aanmelden als SwimKick lid kan via de website www.swimkick.nl door het 
invullen van een registratieformulier. Ieder individu kan zich aanmelden, 
het zwemsecretariaat hoeft hiervoor geen handelingen te verrichten. 

  
Kosten SwimKick clublidmaatschap    Kosteloos 
  
Reglementen Betreffende de 'SwimKick' bestaan geen afzonderlijke reglementen. 
  
Bepalingen De bepalingen betreffende de 'SwimKick' worden jaarlijks gepubliceerd. 
  
SwimKick website www.swimkick.nl is een website speciaal gericht op deze groep jonge 

wedstrijdzwemmers. Via de website is allerlei informatie te vinden over 
SwimKick aangelegenheden. Zo zal de SwimKick Top-100 na iedere 
Speedowedstrijd worden gepubliceerd.  

  
SwimKick Techniekschool De SwimKick Techniekschool geeft invulling aan de eerste fase van het 

Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen: FUNdament.  
Met de SwimKick Techniekschool oefenen de kinderen de basis 
techniekvaardigheden en leren ze deze beheersen. Het verenigingskader 
wordt door middel van het plan ondersteund bij het verantwoord 
begeleiden van deze kinderen. Het plan is flexibel van opzet, maar geeft 
tegelijkertijd een duidelijke structuur aan het eerste belangrijke deel van 
de opleiding tot wedstrijdzwemmer. De lengte en inhoud van de opleiding 
kunnen worden aangepast aan de verenigings- en groepssituatie. 
 
Na het doorlopen van de SwimKick Techniekschool beheersen de 
minioren de basistechnieken van de vier wedstrijdslagen, starts en de 
keerpunten. Daarnaast maken de minioren kennis met belangrijke 
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thema’s rondom het wedstrijdzwemmen. 
 
De gehele SwimKick Techniekschool bestaat uit diverse materialen. Het 
aanleren van de basistechnieken van de wedstrijdslagen, starts en 
keerpunten gebeurt stapsgewijs met het doorlopen van de SwimKick 
basisleergangen. 
 
De 3 materialen van de SwimKick Techniekschool zijn: 
1. SwimKick Techniekschool DVD 
2. SwimKick Techniekschool Blokplanner 
3. SwimKick paspoort en stickers. 

  
SwimKick 
Techiekacademie 
 

De SwimKick Techniekacademie is het vervolg op de SwimKick 
Techniekschool en geeft invulling aan de tweede fase van het Meerjaren 
Opleidingsplan Zwemmen, TrainTechniek. 
Het verbeteren van de techniek van de zwemslagen, starts, keerpunten 
en onderwaterfase staat centraal in dit lessenplan. Daarnaast wordt 
inhoud gegeven aan overige trainingsvormen in het water, landtraining en 
mentale training. Ook de thema’s wedstrijd, training en verzorging komen 
aan de orde. 
Voor het kader zijn er twee DVD’s beschikbaar. DVD 1 bestaat uit 2 delen. 
In deel 1 worden de meest essentiële techniekoefeningen uit de SwimKick 
Techniekacademie uitgevoerd door minioren. In deel 2 worden 4 concrete 
lessituaties getoond met minioren waarin het verbeteren van een 
hoofdelement uit de zwemtechniek centraal staat. Op DVD 2 komen 
beelden van topzwemmers en minioren in de eindfase TrainTechniek te 
staan. 

  
Stages en 
Techniekweekenden 

SwimKick Stage 
De SwimKick stage staat bol van zwemmen. Na een week 
techniektraining zal iedereen beslist netter zwemmen dan zij ooit gedaan 
hebben. Er wordt immers training gegeven door prima trainers of 
topzwemmers!! 
In de zomervakantie organiseert de KNZB doorgaans een vijfdaagse 
zwemstage, in de kerstvakantie een vierdaagse zwemstage. 
 
De SwimKick zwemstage is bedoeld voor jongens minioren 3 tot en met 6 
en meisjes minioren 3 tot en met 5 en zal helemaal in het teken staan van 
zwemmen. Elke dag zal één of meerdere keren in het water worden 
vertoeft en daarnaast een groot gedeelte van de dag zal men bezig zijn 
met andere sportvormen en leerzame activiteiten als lezingen.  
 
Tijdens de trainingen zal veel tijd besteedt worden aan het verbeteren van 
de zwemtechniek. Er worden videobeelden getoond van topzwemmers, 
vervolgens wordt in het water geprobeerd de technieken zo goed mogelijk 
onder de knie te krijgen. Zo komt de minioor precies te weten wat 
verbetert kan worden en hoe dit gedaan moet worden. Tenslotte is er ook 
tijd ingeruimd voor recreatie en spel, zonder dat dit de hoofdtoon gaat 
voeren. Zwemmen blijft het belangrijkste!!  
De begeleiding van de stages wordt verzorgd door een coach, ervaren 
verenigingstrainers en (oud) topsporters. Er kunnen maximaal 60 kinderen 
aan de stage deelnemen. 

  
 SwimKick Techniekweekend 

Tijdens een SwimKick techniekweekend wordt veel tijd ingeruimd voor het 
verbeteren van de zwemtechniek. Tijdens het techniekweekend worden 
alle kinderen opgenomen op video. Daarnaast worden beelden getoond 
van topzwemmers. Tijdens het gehele weekend, waar maximaal 40 
kinderen aan kunnen deelnemen, wordt steeds gewerkt in kleine 
niveaugroepen, zodat er maximaal aandacht gegeven kan worden aan de 
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deelnemers. Na het weekend ontvangt iedere deelnemer een DVD met 
opnamen van zijn techniek, daarnaast krijgt men een Persoonlijk Techniek 
Plan mee waarin de voor de deelnemer belangrijkste techniekdoelen 
omschreven staan en de manier waarop je deze doelen kunt 
verwezenlijken.  
 
Het is het voornemen van de begeleiding dat alle deelnemers na een 
intensief weekend naar huis gaan in de overtuiging dat ze ontzettend veel 
geleerd hebben. 
Naast de 6 uur watertraining en 4 uur theorieles staan ook enkele andere 
spelonderdelen op het programma. Op deze manier wordt het een 
ontzettend leerzaam, maar ook verschrikkelijk leuk weekend. De 
weekenden starten op vrijdagavond en eindigen op zondagmiddag. Alle 
kinderen ontvangen een T-shirt, een drinkfles en na afloop een DVD met 
techniekopnamen. 
De begeleiding van de techniekweekenden wordt verzorgd door een 
coach, ervaren verenigingstrainers en (oud) topsporters. 

  
Voor wie De KNZB SwimKick activiteiten worden georganiseerd voor minioren. 

Voor elke afzonderlijke activiteit zijn de leeftijdsgroepen vastgesteld die in 
aanmerking komen. De techniekweekenden en stages zijn bedoeld voor 
de jongens minioren 3 tot en met 6 en meisjes minioren 3 tot en met 5.  

  
Aanmeldingen Uitgebreide informatie, een voorbeeld programma en het 

aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website van de SwimKick 
(www.swimkick.nl) SwimKick (Stages en Techniekweekenden). Voor 
telefonische informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sport & 
Opleidingen onder nummer 030-7513214. 
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In deel 4 van het Handboek Zwemmen trachten wij u wegwijs te maken in het organiseren van een 
zwemwedstrijd. Hierbij wordt aandacht besteed aan: 

• Alle taken die, in het algemeen, bij de organisatie van een wedstrijd uitgevoerd worden  

• Alle reglementen waarmee u bij de organisatie van een wedstrijd rekening moet houden 

• Overige aandachtspunten om een door u georganiseerde wedstrijd tot een succes te maken. 
Deel 4 geldt voor zwemwedstrijden in het algemeen. In deel 5 worden een aantal afwijkende 
wedstrijden met hun eigen specifieke eisen behandeld, zoals bijvoorbeeld niveauwedstrijden, E.ON 
Nationale Zwemcompetitie en KNZB Lange Afstand Circuit wedstrijden. 
 

4.1 Vragen?  

Het KNZB Handboek Zwemmen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Jaarlijks 
ontvangt u de wijzigingen en aanvullingen. Als u twijfelt of u van een onderdeel van 
het Handboek Zwemmen de laatste, actuele versie in uw bezit heeft raden wij u aan 
de website van de KNZB (www.knzb.nl) te raadplegen. Hier is de laatste versie 
steeds beschikbaar. 
 

Vragen? Voor alle vragen op het gebied van zwemmen en de KNZB kunt u terecht 
bij de contactpersoon van uw kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring 
Zwem Commissie"). 

  
Tijdens kantooruren kunt u tevens terecht bij het Bondsbureau KNZB. 
 
Postadres: 
Koninklijke Nederlandse Zwembond 
Postbus 7217 
3430 JE Nieuwegein  
 
Tel:   030 75 13 200 
Fax:   030 75 13 201 
E-mail:  zwemmen@knzb.nl 
Website: www.knzb.nl 
 
Bezoekadres: 
Wattbaan 31-49 
3439 ML Nieuwegein 
 

Deel 4 Het organiseren van een zwemwedstrijd 
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4.2 Wedstrijdprogramma opstellen   

Alvorens u begint met alle organisatorische werkzaamheden moet er een 
wedstrijdprogramma worden opgesteld. Dat wil zeggen, er moet worden bepaald 
welke zwemnummers worden verzwommen op de wedstrijd, voor welke 
leeftijdsgroepen en in welke volgorde. 
Voor veel wedstrijden als zwemcompetitie, kringkampioenschappen, 
Speedowedstrijden enzovoort is er al een programma vastgesteld door de kring of de 
landelijke KNZB. Gaat u echter uw eigen wedstrijd organiseren dan kunt u zelf een 
programma opstellen. Uiteraard dient u hierbij rekening te houden met een aantal 
bepalingen uit het KNZB reglement. Deze bepalingen zijn in het leven geroepen om te 
voorkomen dat, bijvoorbeeld voor jonge kinderen, een te zwaar programma ontstaat. 
Ook worden hierdoor over heel Nederland, en zelfs over de hele wereld, dezelfde 
wedstrijdnummers op dezelfde manier verzwommen. 
  
Aandachtspunten Als u een wedstrijd gaat organiseren en daartoe een wedstrijd programma 

op gaat stellen moet u bij een aantal vragen stilstaan.  

• Voor wie is de wedstrijd bedoeld 
� Enkele of samengevoegde leeftijdsgroepen 
� Niveau van de zwemmers 

• Wat voor soort wedstrijd is het 
� Onderlinge wedstrijd 
� Wedstrijd met puntentelling of meerkamp 
� Limietwedstrijd 
� Speedo- of SwimKickwedstrijd 
� KNZB Lange Afstand Circuit wedstrijd 
� Niveauwedstrijd 
� Masters wedstrijd 
� Open Water zwemwedstrijd 
� Internationale wedstrijd 

• Hoe lang mag de wedstrijd duren 
 

Deze aandachtspunten zullen we even wat nader bekijken. 
  
Voor wie is de wedstrijd 
bedoeld 

• Worden er nummers voor alle leeftijden verzwommen of wordt het een 
wedstrijd voor vooral minioren, vooral junioren, senioren of masters? 

• Wordt er gezwommen in een enkele leeftijdsgroep (een geboortejaar) 
of in samengestelde leeftijdsgroepen (meerdere geboortejaren bij 
elkaar gevoegd). De indeling en benaming van de verschillende 
leeftijden vindt u in deel 2.4 Leeftijdsbepalingen en 
leeftijdsbeperkingen. 

• Mag iedereen deelnemen of richten we ons op zwemmers van een 
bepaald niveau (zie ook 'Niveauwedstrijden', deel 3.24 en deel 5.2). 

• Let op de duur van de wedstrijd! Deze kunt u bewaken door het aantal 
programmanummers en het aantal deelnemers vooraf te bepalen (zie 
verderop). 

• Het niveau van de wedstrijd kan worden gestuurd door: 
� Inschrijf limieten vast te stellen (dit zijn minimum tijden waaraan 

deelnemers moeten voldoen). 
� Een niveauwedstrijd uit te schrijven (zie ook 'Niveauwedstrijden', 

deel 3.24 en deel 5.2). 
� De verenigingen die worden uitgenodigd (U kunt bijvoorbeeld 

kijken in welke competitie de verenigingen zwemmen). 
Reglementen 
leeftijdsbepalingen 

In artikel D3A van het KNZB reglement kunt u zien aan welke 
leeftijdsbepalingen de deelnemers zijn gehouden: 
Artikel D3A Leeftijdsbepalingen 
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A1 Het zwemseizoen geldt van 1 september tot en met 31 augustus. 
Het openwaterzwemseizoen geldt van 1 oktober tot en met 30 
september. 

 
A2 Leeftijdsbepalingen 
 Voor alle wedstrijden geldt: 

Vanaf de datum dat de 6-jarige (minioren 1) leeftijd wordt bereikt, 
kan worden deelgenomen aan wedstrijden. 

 
A3 Een leeftijdsgroep geldt van 1 september tot en met 31 augustus en 

wordt bepaald door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt 
op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd 
plaatsvindt. Voor wedstrijden in het Open Water Zwemmen geldt 
een leeftijdsgroep van 1 oktober tot en met 30 september, bepaald 
door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 
december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt. 

 
A4 Vanaf de leeftijdsgroepen voor junioren 1 en ouder dienen de 
 leeftijdsgroepen gesplitst te zijn in de categorieën meisjes, 
 jongens respectievelijk dames, heren. 
 
A5 Leeftijd per leeftijdsgroep op 31 december in het zwemseizoen 

waarin de wedstrijd plaatsvindt. 
    meisjes   jongens 
 minioren 1  6 jaar   6 jaar 
 minioren 2  7 jaar   7 jaar 
 minioren 3  8 jaar   8 jaar 
 minioren 4  9 jaar   9 jaar 
 minioren 5  10 jaar   10 jaar 
 minioren 6  X   11 jaar 
 junioren 1  11 jaar   12 jaar 
 junioren 2  12 jaar   13 jaar 
 junioren 3  13 jaar   14 jaar 
 junioren 4  X   15 jaar 
 jeugd 1   14 jaar   16 jaar 
 jeugd 2   15 jaar   17 jaar 
 
A6 Masters zijn zij die op 31 december van het betreffende jaar de 
 leeftijd van 20 jaar hebben bereikt; zij worden in categorieën 
 van 5 jaar ingedeeld. 

  
Reglementen 
leeftijdsbeperkingen 

In artikel D3B van het KNZB reglement kunt u zien aan welke 
leeftijdsbeperkingen de deelnemers zijn gehouden: 
Artikel D3B Leeftijdsbeperkingen 
 Minioren 1 
 a. De maximale afstand per nummer is 50 meter. 

b. Maximaal drie nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 
 tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
 moet zijn. 
c. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, 
 behoudens met de leeftijdsgroepen minioren 2 en minioren 3, 
 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen 
 leeftijdsgroep. 

 
 Minioren 2 

a. De maximale afstand per dag is 500 meter. 
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 
 maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
 meter. 
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c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 

  tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
  moet zijn. 

d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, 
  behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 3 en minioren 4;  
  met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen 
  leeftijdsgroep. 
 
 Minioren 3 
 a. De maximale afstand per dag is 500 meter. 

b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 
 maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
 meter. 
c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij  

  tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
  moet zijn. 

d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen,  
  behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 4 en minioren 5;  
  met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen  
  leeftijdsgroep. 
 
 Minioren 4 
 a. De maximale afstand per dag is 1000 meter. 
 b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 

maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
meter. 

 c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 
tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
moet zijn. 

 d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens 
in de leeftijdsgroepen jongens minioren 5 en 6 en meisjes 
minioren 5 en junioren 1; met inachtneming van de 
leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep. 

 
 Minioren 5 
 a. De maximale afstand per dag is 1000 meter. 
 b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de 

maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 
meter. 

 c. Maximaal vier nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij 
tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten 
moet zijn. 

 d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens 
in de leeftijdsgroepen jongens minioren 6 en junioren 1 en 
meisjes junioren 1 en 2; met inachtneming van de 
leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep. 

 
Serie en finale van eenzelfde nummer worden in het kader van deze 
artikelen aangemerkt als één nummer mits tussen serie en finale een 
tijdsduur is van tenminste 3 uur. 
 
Het is toegestaan een estafette met meerdere leeftijdsgroepen vanaf 
minioren 2 te houden mits in deze estafettes de zwemmers in de 
leeftijdsgroepen minioren 2, minioren 3, minioren 4 en minioren 5 per team 
in gelijke aantallen zijn opgenomen en tegen elkaar uitkomen en met 
inachtneming van het gestelde in dit artikel. 
 
Voor zover de in dit artikel bedoelde zwemmers uitkomen in oudere 
leeftijdsgroepen dienen de beperkingen overeenkomstig de leeftijdsgroep 
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van de zwemmer in acht te worden genomen. 
 
Bij deelname aan onderlinge wedstrijden gelden de leeftijdsbepalingen en 
leeftijdsbeperkingen onverkort. 
 
Er is echter geen bezwaar om meerdere nummers voor jonge deelnemers 
in het programma op te nemen, zij kunnen in dat geval een keuze uit de 
programmanummers maken. De inschrijvende vereniging moet er op 
toezien dat zij zich aan de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen 
houden. Ook de jury dient hier op toe te zien. Het is verstandig hier bij het 
opstellen van het programma rekening mee te houden door: 

• Jaargangen en leeftijdsgroepen die niet tegen elkaar uit mogen komen 
niet in hetzelfde programmanummer onder te brengen. 

• Geen afstanden in het programma op te nemen welke door de 
betreffende jaargang of leeftijdsgroep niet gezwommen mogen 
worden. 

  
Er zijn een aantal verschillende wedstrijden waaruit u kunt kiezen. Elke 
wedstrijd heeft zijn eigen doelgroep en doelstelling. Dit deel 4 behandelt 
een 'doorsnee' wedstrijd, in deel 5 vindt u de bijzonderheden over 
afwijkende wedstrijden. 
We stippen een aantal soorten wedstrijden even kort aan: 
 

Wat voor soort wedstrijd 
is het: 

Onderlinge wedstrijd: Alleen leden van uw eigen vereniging kunnen hier 
deelnemen. Zo'n wedstrijd is eenvoudig te organiseren en u kunt veel 
formaliteiten weglaten. 

  
 Wedstrijd met puntentelling of meerkamp: Nodig een aantal clubs uit om te 

zien wie het sterkste team op de been kan brengen. Nodig ook eens clubs 
uit waar u normaal niet zo vaak tegen zwemt. 

  
 Limiet wedstrijd: Een wedstrijd die er vooral voor dient om de persoonlijke 

records aan te scherpen, de nieuwe race indeling uit te proberen of om een 
limiet voor de Kring- of Nationale Kampioenschappen te halen. 

  
SwimKickwedstrijd: De eerste kennismaking met het wedstrijdzwemmen 
voor de jongste zwemmers, de minioren. Deze wedstrijden zijn 
laagdrempelig en moeten een feest zijn. De wedstrijden worden 
georganiseerd door kring en/of verenigingen.  
 

 Speedowedstrijd: Een leuke wedstrijd voor de jongste zwemmertjes, de 
minioren. Meestal in samenwerking met de kring georganiseerd.  

  
 KNZB Lange Afstand Circuit wedstrijd: Speciaal voor de lange nummers en 

het nodige oefenen van de lange afstanden worden deze wedstrijden 
georganiseerd. Om de tijdrovende lange nummers makkelijker te kunnen 
organiseren zijn enkele aanpassingen toegestaan.  

  
 Niveauwedstrijd: Een slimme manier om zwemmers en zwemsters van 

ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar uit te laten komen. Even wat extra 
werk maar wel zo leuk! (zie ook deel 5). 

  
 Masters wedstrijd: Wedstrijden voor 20 jaar en ouder. Veel gezelligheid 

voor trimmers en oud wedstrijdzwemmers.  
  
 Open Water zwemwedstrijd: Oer Hollands, zwemwedstrijden in plassen, 

kanalen of in zee! Afstanden van 250 m. tot 25 km. of meer! In de zomer 
een heel circuit met meer dan 1000 deelnemers die door heel Nederland 
trekken. 
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 Internationale wedstrijd: Beginnend bij een eenvoudige uitwisseling met 
een buitenlandse club, soms uitgroeiend tot een groot internationaal feest! 
De wedstrijd zelf is net als elke andere wedstrijd!  

  
Hoe lang mag de 
wedstrijd duren? 

Als u het bad vier uur huurt is het natuurlijk vervelend als de wedstrijd maar 
twee uurtjes duurt om maar te zwijgen hoe het moet als de wedstrijd een 
uur langer duurt dan gepland. 
U moet dus van tevoren bedenken hoe lang de wedstrijd mag of zal gaan 
duren, hoe lang u het bad kunt afhuren en daardoor hoeveel teams of 
zwemmers u in laat schrijven. 
De lengte van een wedstrijd kunt u bijsturen door: 

• Vaststelling van het aantal te verzwemmen programmanummers en de 
lengte daarvan. 

• Een maximaal aantal verenigingen deel te laten nemen. 

• Een maximaal aantal deelnemers per vereniging in te laten schrijven 
(meestal 2 of 3 per nummer). 

 
 Maak een overzicht van het aantal series per programmanummer en de 

daarvoor benodigde tijd. Dit doet u als volgt: 
 
Aantal teams X maximaal aantal inschrijvingen per team 
 Het aantal banen in het wedstrijdbassin 
 
= aantal series per programmanummer 
 
daarna: 
Tijd per serie X aantal series per programmanummer. 
Dit van alle programmanummers optellen. 
Voeg hieraan de tijd voor het inzwemmen, eventuele pauze en 
prijsuitreikingen en de tijd voor het inrichten en opruimen van het bad……. 
En u heeft de duur van de wedstrijd uitgerekend! 
 
Voorbeeld: Er zijn 8 deelnemende verenigingen die op elk nummer 3 
deelnemers in mogen schrijven. Uw wedstrijdbad heeft 6 banen 
 
Per programmanummer heeft u 8 x 3 = 24 deelnemers. Dat geeft in een 6 
banenbad vier series per programmanummer! 
 
Een 50 meternummer kost ongeveer 2,5 minuten per serie 
Een 100 meter nummer kost ongeveer 3,5 minuten per serie 
Een 400 meter nummer kost ongeveer 6 tot 7 minuten per serie 
Een 800 meter nummer kost ongeveer 10 tot 12 minuten per serie 
Een 1500 meter nummer kost ongeveer 20 tot 24 minuten per serie 
 
Tel wat tijd bij voor valse starts, oproepen van deelnemers en ander klein 
oponthoud. 
 
Splash kent een functie die voor u de te verwachten tijdsduur berekent. 
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4.3  Zwembad bespreken 

Als uw vereniging heeft besloten om een zwemwedstrijd te gaan organiseren moet u 
natuurlijk als eerste een zwembad afhuren. Hiervoor neemt u contact op met de 
verhurende instantie van het zwembad. 
Het is voor een zwemvereniging erg belangrijk een goede relatie te onderhouden met 
de verhurende instantie, de bedrijfsleiding en het personeel van een accommodatie. 
Onthoudt altijd dat u hier te gast bent en dat nog vele jaren zult willen blijven. 
Een wedstrijdbad moet tijdens een zwemwedstrijd natuurlijk aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in het KNZB reglement. 
  
Beschikbaarheid van het 
zwembad nagaan 

Voordat u een wedstrijd kunt organiseren moet u natuurlijk weten of het 
zwembad beschikbaar is. Doe dit ruim van tevoren! Veel zwembaden zijn 
al lang van tevoren besproken, zeker op de tijden dat wedstrijden worden 
georganiseerd. 
Veel verenigingen hebben op vaste tijden de beschikking over 
zwembaden, ook in het weekend. Vaak wordt in het begin van het seizoen 
al een kalender gemaakt voor de weekenden met daarin de wedstrijden 
(zwemmen, waterpolo en andere onderdelen). Dit betekent dat alleen 
toevallig vrije weekenden over blijven. Wilt u meer keuze voor de planning 
van uw wedstrijd dan zal dat dus veelal al heel vroeg moeten gebeuren. 
Bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen, dan kan al besproken worden 
voor het seizoen daarop volgend. 

  
Afspraken met verhuurder Het wordt aanbevolen om de afspraken met de verhuurder duidelijk op 

papier te zetten. Niet alleen de prijsafspraken en het tijdstip van verhuur 
maar ook bijvoorbeeld het feit dat het zwembad moet voldoen aan de 
KNZB reglementen en wettelijke bepalingen voor wat betreft 
watertemperatuur, inrichting en diepte. 
Er zijn voorvallen bekend dat een wedstrijd geen doorgang kan vinden 
door een te hoge watertemperatuur of niet aanwezige 
wedstrijdvoorzieningen. De afspraken dienen onder andere te bevatten wie 
aansprakelijk is voor de gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor bezoekende 
verenigingen). 
De afspraken hoeven uiteraard niet voor elke wedstrijd opnieuw op papier 
gezet te worden. Maak aan het begin van elk seizoen goede afspraken met 
de verhuurder en zet deze op papier. Daarna kunt u volstaan met het 
vastleggen van data en tijdsduur. 
Bespreek de vastgelegde afspraken jaarlijks met de verhuurder. Geef aan 
wat goed en wat niet goed is gelopen en laat ook de verhuurder aangeven 
of hij wensen heeft ten aanzien van het gebruik door de vereniging en 
probeer hieraan te voldoen. Zo ontstaat een constructieve samenwerking 
en merkt de verhuurder dat u graag een goede samenwerking wilt 
opbouwen en behouden. 

  
Het wedstrijdbassin De voorwaarden waaraan een wedstrijdbassin moet voldoen vindt u in het 

KNZB reglement onder artikel D5 en D6. (zie volgende pagina's). De 
scheidsrechter zal voor aanvang van de wedstrijd controleren of het bad 
aan de gestelde eisen voldoet.  
Met betrekking tot de waterdiepte wijzen wij u verder op het besluit hygiëne 
en veiligheid zwembadaangelegenheden, artikel 24, eerste lid (Stbl. 1984, 
470), welke op de volgende pagina is weergegeven. Dit artikel prevaleert 
boven het KNZB reglement.  
Dit artikel houdt in dat alleen ingeval de exploitant/eigenaar in het bezit is 
van een door gedeputeerde staten afgegeven ontheffing van het bepaalde 
in artikel 24, eerste lid van het Besluit hygiëne en veiligheid 
zwembadaangelegenheden, in het kader van een wedstrijd startsprongen 
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vanaf een startblok gemaakt kunnen worden aan de zijde van het bad 
waarvan de waterdiepte geringer is dan 1.40 meter, maar niet minder dan 
1.10 meter. In alle andere gevallen is starten vanaf een startblok aan de 
zijde van het bad met een geringere waterdiepte dan 1.40 meter niet 
toegestaan. In dergelijke situatie zouden geen startblokken aan de ondiepe 
zijde geplaatst mogen worden. 

  
Kleine afwijkingen Verreweg de meeste zwembaden voldoen aan het KNZB reglement voor 

wat betreft het wedstrijdzwemmen. De KNZB spant zich in om bij de bouw 
van nieuwe zwembaden alle voorzieningen optimaal te realiseren. 
Mochten er desondanks kleine afwijkingen zijn (bijvoorbeeld de hoogte van 
de startblokken of de precieze afmeting van de belijning) zal de 
scheidsrechter de wedstrijd in de regel doorgang laten vinden mits geen 
van de deelnemende verenigingen bezwaar maakt en de veiligheid van de 
zwemmers geen gevaar loopt. 

  
Waterdiepte bij 
startblokken 

In het FINA reglement staat vermeld dat in zwembaden met startblokken 
een minimum diepte van 1.40 meter vereist is over een afstand van 1 tot 
minstens 6 meter vanuit de bassinwand aan de startzijde. Een minimum 
diepte van 1.0 meter is vereist op andere plaatsen. 
Voor het starten in water met een diepte tussen de 1.10 en 1.40 meter in 
zwembaden met startblokken dient door het zwembad dispensatie te 
worden aangevraagd op de wet Hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden 
(Stbld. 1982, 494). De verleende dispensatie dient te kunnen worden 
overlegd aan de scheidsrechter. 

  
 Wet Hygiëne en veiligheid zwembaden. 

Besluit hygiëne en veiligheid zwembadaangelegenheden, Artikel 24, eerste 
lid (Stbl. 1984, 470): 'indien de diepte van het zwemwater minder is dan 
1,40 meter zijn er geen springvoorzieningen' . 
Toelichting artikel 24, eerste lid, Besluit hygiëne en veiligheid 
zwembadaangelegenheden: 'soms worden er, ten behoeve van 
startsprongen bij wedstrijden aan de ondiepe korte zijde van het bassin 
afneembare startblokken geplaatst bij een waterdiepte van minder dan 
1.40 meter. Een voor die gelegenheid geldende ontheffing door 
gedeputeerde staten van het voorschrift van het eerste lid ligt in die 
gevallen in de rede'. 

  
Reglementen 
wedstrijdbassin 
 
 

Artikel D5 Wedstrijdbassin 
5.1 Baanlengte 
 a. 50.0 meter. Als aantikplaten van automatische 

 tijdmeetapparatuur worden gebruikt aan de start- en/of 
 keerzijde,  dan dient het bad van een zodanige lengte zijn, dat 
 de vereiste afstand van 50 meter tussen de twee 
 aantikplaten is verzekerd. 

 b. 25.0 meter. Als aantikplaten van automatische 
 tijdmeetapparatuur worden gebruikt aan de start en/of 
 keerzijde, dan dient het bad van een zodanige lengte zijn, dat 
 de vereiste afstand van 25 meter tussen de twee 
 aantikplaten is verzekerd. 

 
5.2 Tolerantie in afmetingen 
 a. Ten opzichte van de nominale lengte van 50 meter is aan 

 beide eindwanden op alle punten van 0.3 meter boven tot 0.8 
 meter onder het wateroppervlak een afwijking toegestaan van 
 plus 0.03 meter in elke baan tot min 0.00 meter. Deze metingen 
 moeten worden verricht door een landmeter of een ander 
 gekwalificeerd persoon, aangewezen of goedgekeurd door de 
 KNZB. Afwijkingen kunnen niet worden overschreden als 
 aantikplaten zijn geïnstalleerd. 
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 b. Ten opzichte van de nominale lengte van 25 meter is aan 
 beide eindwanden op alle punten van 0.3 meter boven tot 0.8 
 meter onder het wateroppervlak een afwijking toegestaan van 
 plus 0.03 meter in elke baan tot min 0.00 meter. Deze metingen 
 moeten worden verricht door een landmeter of een ander 
 gekwalificeerd persoon, aangewezen of goedgekeurd door de 
 KNZB. Afwijkingen kunnen niet worden overschreden als 
 aantikplaten zijn geïnstalleerd. 

 
5.3 Diepte 
 In zwembaden met startblokken is een minimum diepte van 1.40 
 meter vereist over een afstand van 1 tot minstens 6 meter vanuit 
 de bassinwand aan de startzijde. Een minimumdiepte van 1.00 
 meter is vereist op andere plaatsen. Starten vanaf de bassinrand 
 op plaatsen waar de diepte van het bassin minder dan 1.40 meter 
 is, is niet toegestaan. 
 
 In bijzondere gevallen is het bondsbestuur gerechtigd toestemming 
 te geven tot het houden van wedstrijden in accommodaties, waar 
 de waterdiepte niet voldoet aan de norm van 1.00 meter; er zal 
 nimmer een dispensatie worden verleend voor een waterdiepte 
 lager dan 0.95 meter. De verzoekende instantie dient aan te tonen 
 dat niet kan worden voldaan aan de reglementaire eisen. De 
 dispensatie wordt slechts eenmalig verleend voor de maximale 
 duur van twee jaar; het bondsbestuur kan nadere voorwaarden 
 stellen bij het verlenen van dispensatie. 
 
5.4 Wanden 
 a. Eindwanden moeten parallel lopen en een rechte hoek 

 vormen met de zwemrichting en de oppervlakte van het 
 water. De eindwanden moeten zijn gemaakt van stevig
 materiaal met een stroeve laag die zich bevindt tot op een 
 diepte van 0.8 meter onder het wateroppervlak, om zo de 
 deelnemer in staat te stellen om zonder risico aan te tikken en af 
 te zetten bij het keren. 

 b. Sta-randen langs de bassinwanden zijn toegestaan, zij 
 moeten op minstens 1.2 meter onder het wateroppervlak zijn 
 aangebracht en 0.1 tot 0.15 meter breed zijn. 

 c. Overloopgoten mogen in alle vier wanden van het bassin 
 worden aangebracht. Indien aangebracht in de eindwanden 
 aan de start en keerpuntzijde moeten aantikpanelen kunnen 
 worden geplaatst tot een hoogte van 0.3 meter boven het 
 wateroppervlak. De panelen moeten voorzien zijn van een 
 passend rooster of scherm. 

 
5.5 Banen 
 Banen dienen minimaal 2,5 meter breed te zijn met een ruimte 

naast de buitenbanen van tenminste 0,2 meter. 
 
5.6  Baanlijnen 
 a. Baanlijnen lopen over de volledige lengte van de baan, aan 

 iedere zijde verbonden aan bevestigingspunten die in de 
 eindwanden zijn verzonken. Iedere baanlijn is voorzien van 
 drijvers, welke tegen elkaar zijn geplaatst van het begin tot het 
 keerpunt met een minimum diameter van 0.05 meter tot een 
 maximum van 0.15 meter. De drijvers moeten over een afstand 
 van 5.0 meter vanuit de eindwanden een duidelijk afwijkende 
 kleur hebben van de rest van de drijvers. Er mag slechts één lijn 
 liggen tussen iedere baan. De baanlijnen moeten strak 
 gespannen staan. 
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 b. Op een afstand van 15 meter vanuit de eindwanden moet 
 een drijver een duidelijk afwijkende kleur van de 
 aangrenzende drijvers hebben. 

 c. In 50 meter baden moeten duidelijk afwijkend gekleurde 
 drijvers het 25 meter punt aangeven. 

 d. Baannummers van zacht materiaal mogen geplaatst worden op 
 de baanlijnen aan de start en keerpuntzijde van het 
 wedstrijdbassin. 

 
5.7 Startblokken 
 De startblokken moeten vast staan en mogen niet verend zijn. De 

hoogte van het startblok boven waterniveau moet tussen 0.5 en 
0.75 meter zijn. Het bovenvlak moet minimaal 0.5 x 0.5 meter zijn 
en bedekt zijn met stroef materiaal. De maximale helling mag niet 
meer dan 10 graden bedragen. Het startblok mag voorzien zijn 
van een verstelbare steun aan de achterzijde. Het startblok moet 
zodanig geconstrueerd zijn, dat de zwemmer in staat is om dit bij de 
voorwaartse start vast te houden aan de voor- en zijkanten. Indien 
de dikte van het startblok meer dan 0,04 meter bedraagt, wordt het 
aanbevolen grepen uit te snijden met de volgende maten: tenminste 
0,1 meter breed aan elke zijkant en 0,4 meter breed aan de 
voorkant op een afstand van 0,03 meter vanuit het oppervlak van 
het startblok. Handgrepen voor de voorwaartse start mogen 
aangebracht worden aan de zijkanten van het startblok. 
Handgrepen voor rugslagstarts dienen geplaatst te worden tussen 
0.3 en 0.6 meter boven het wateroppervlak, zowel horizontaal als 
verticaal. Ze moeten parallel zijn aan het vlak van de eindwand en 
mogen niet buiten de eindwand uitsteken. Als startblokken zijn 
geplaatst, is een minimum diepte van 1.40 m vereist over een 
afstand van 1 meter tot minstens 6 meter vanuit de bassinwand aan 
de startzijde. Het is toegestaan electronische afleesborden onder 
de blokken te plaatsen, maar deze mogen niet knipperen en bij een 
rugslagstart mogen zij alleen stilstaand beeld tonen 

 
5.8 Nummering 
 Elk startblok moet aan alle vier de zijden duidelijk zichtbaar zijn 

genummerd. Baan 1 dient aan de rechterzijde te zijn wanneer men 
naar het wedstrijdbassin staat gekeerd vanaf de startzijde, met 
uitzondering van 50 meter nummers welke vanaf de andere zijde 
mogen starten. Aantikplaten mogen worden genummerd op het 
bovengedeelte. 

 
5.9 Rugslag keerpuntlijnen 
 Van vlaggen voorziene lijnen worden opgehangen over de breedte 

van het wedstrijdbassin, 1.8 meter boven het wateroppervlak, 
bevestigd aan vaste palen die op 5 meter afstand van iedere 
eindwand worden geplaatst. Aan beide zijden van het bassin 
moeten duidelijke markeringen worden geplaatst op 15 meter vanuit 
iedere eindwand, en waar mogelijk eveneens op iedere baanlijn. 

 
5.10 Valse-startlijn 
 De valse-startlijn wordt opgehangen over de breedte van het 

wedstrijdbassin, minimaal 1.2 meter boven het wateroppervlak, aan 
vaste palen die 15 meter vanuit de eindwand aan de startzijde 
worden geplaatst. De lijn dient aan deze palen te worden 
vastgemaakt d.m.v. een 'snel-ontkoppel systeem'. Eenmaal 
losgemaakt moet de lijn alle banen op effectieve wijze bedekken. 

 
5.11 Watertemperatuur 
 De watertemperatuur moet tussen de 25 en 28 

o
C zijn. Gedurende 
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de wedstrijd moet het water op een constant niveau worden 
gehouden zonder merkbare beweging. Om hygiënewetgeving na te 
leven zijn in- en uitstromingen toelaatbaar, mits er geen merkbare 
stroming of turbulentie wordt veroorzaakt. 

 
5.12 Verlichting 
 De aanbevolen lichtintensiteit boven de startblokken en 

keerwanden is minstens 600 lux. 
 
5.13 Baanmarkeringen 
 Baanmarkeringen moeten van een donkere, contrasterende kleur 

zijn, en geplaatst worden op de bodem van het bad in het midden 
van iedere baan. 

 Breedte: min. 0.2 meter, max. 0.3 meter. 
 Lengte: 46 meter voor 50 meter baden; 21 meter voor 25 meter 

baden. 
 Iedere baanlijn moet 2 meter van de eindwand van het bad 

eindigen met een duidelijk zichtbare dwarslijn van 1 meter lang en 
van dezelfde breedte als de baanlijn. Oriëntatiemarkeringen worden 
op de eindwanden of op de aantikplaten aangebracht, in het 
midden van iedere baan, van dezelfde breedte als de baanlijnen. 
Ze moeten zich zonder onderbreking uitstrekken van de bassinrand 
tot aan de bodem van het bad. Een dwarslijn van 0.5 meter lengte 
wordt 0.3 meter onder het wateroppervlak aangebracht, gemeten 
tot aan het middelpunt van de kruisingslijn. 

 
5.14 Verplaatsbare wanden 
 Wanneer een verplaatsbare wand als eindwand fungeert moet het 

zich over de volledige breedte van het wedstrijdbassin uitstrekken 
en een solide, vlakke en stroeve verticale wand vormen waarop 
aantikplaten gemonteerd kunnen worden tot een minimale diepte 
van 0.8 meter onder het wateroppervlak en 0.3 meter boven het 
wateroppervlak.  

 De wand moet vrij zijn van openingen boven of onder de 
waterspiegel waarin een hand, voet, vinger of teen van een 
zwemmer past. De verplaatsbare wand moet dusdanig ontworpen 
zijn dat het vrij bewegen van juryleden over de lengte van de wand 
mogelijk is, zonder dat deze bewegingen een waarneembare 
stroming of turbulentie van het water veroorzaken. 

 
5.15 De organiserende vereniging of instantie dient er voortdurend zorg 
 voor te dragen, dat zowel het juryplatform als het keerpuntplatform 
 uitsluitend toegankelijk is voor juryleden en deelnemers. 
 
5.16 Video-apparatuur: goedgekeurde videocamera's mogen boven of 
 onder water geïnstalleerd worden bij start- en keerzijde en bij het 
 15 m-punt. De video-opnamen mogen gebruikt worden om 
 diskwalificaties te beoordelen of bij de behandeling van protesten. 
 
 Noot: 
 Voor wedstrijdterrein zie sponsoringreglement art. 8 lid 5. 
 
Artikel D6 Goedkeuring wedstrijdbassin 
6.1 Alle accommodaties waar zwemwedstrijden worden gehouden, 

moeten vooraf door of namens het bondsbestuur zijn goedgekeurd. 
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4.4  Publiceren van de wedstrijd  

De publicatie van een wedstrijd is de manier om aan andere verenigingen bekend te 
maken dat u een wedstrijd gaat organiseren. U kunt de publicatie aan verenigingen 
toesturen of publiceren in bijvoorbeeld het Kring info blad. Voordat u de publicatie 
opstelt moet u een aantal dingen bedenken. 
  
Opstellen van een 
publicatie 

Een aantal standaard gegevens dienen in de publicatie te staan zodat de 
lezer volledig over de wedstrijd is geïnformeerd. Deze onderdelen zijn: 

• Organiserende vereniging 

• Soort wedstrijd 

• Plaats, datum en tijdstip van de wedstrijd 

• Wedstrijdprogramma, te verzwemmen nummers en leeftijden 

• Bepalingen, opgesteld door de organiserende verenging: 
� Bij een niveauwedstrijd de niveaus vermelden waarin gestart kan 

worden 
� De toegepaste startregel 
� Maximaal aantal deelnemers per nummer per vereniging 
� Aantal estafetteploegen per vereniging 
� Aantal starts per deelnemer 
� Prijzen 
� Puntentelling (ook bij diskwalificatie of geen deelnemers op een of 

meer nummers) 
� Juryleden te leveren door deelnemende verenigingen 
� Adres voor inschrijvingen 
� Sluitingsdatum voor de inschrijving 
� Overige voorwaarden of richtlijnen voor inschrijvingen 
� Toegangsprijs 
� Prijs programma 
� Aantal programma’s voor deelnemende verenigingen 
� Manier waarop uitslagen worden meegegeven 

  
Organiserende vereniging Uiteraard begint u de publicatie (die ook vaak geldt als uitnodiging voor 

andere verenigingen om deel te nemen) met het noemen van de 
organiserende vereniging. 

  
Soort wedstrijd Vervolgens zet u uiteen wat voor type wedstrijd het betreft: 

• Betreft het een limietwedstrijd, Speedowedstrijd, competitiewedstrijd, 
internationale wedstrijd, niveauwedstrijd etc. 
Voor eventuele extra aandachtspunten bij een aantal afwijkende 
wedstrijden verwijzen wij u naar deel 5: Het organiseren van een 
bijzondere zwemwedstrijd. 

  
Plaats, datum en tijd • Plaats en datum van de wedstrijd 

• Aanvangstijd inzwemmen en aanvangstijd wedstrijd 

• Als extra service voor deelnemende verenigingen is het handig een 
routebeschrijving naar het zwembad bij te voegen. 

  
Deelnemende 
verenigingen 

Is de inschrijving open voor alle verenigingen of zijn een beperkt aantal 
verenigingen uitgenodigd (in dit geval de uitgenodigde verenigingen 
opnemen in de publicatie). 

  
Wedstrijd programma • De te verzwemmen nummers en leeftijdsgroepen 

• Eventuele plaats van de pauze(s) 
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Bepalingen, opgesteld 
door de organiserende 
vereniging 

Bepalingen van de organiserende vereniging: 

• Bij een niveauwedstrijd dient u de niveaus te vermelden waarin gestart 
kan worden. 
Voor verdere bijzonderheden zie deel 5: Het organiseren van 
niveauwedstrijden. 

• Toegepaste startregel. 
In de uitschrijving neemt u de door u toegepaste startregel op. 
Er zijn twee mogelijkheden, de 'één start regel' en de 'twee starts 
regel'. 
De één start regel waarbij geen valse start is toegestaan kan worden 
gebruikt bij zeer lange wedstrijden en bij voorkeur alleen bij meer 
ervaren wedstrijdzwemmers. 
De twee starts regel, waarbij een valse start gemaakt mag worden, is 
de meest gebruikte startregel. 

• Aantal deelnemers per nummer per verenging. 
Soms wordt het aantal deelnemers dat per nummer door een 
vereniging ingeschreven kan worden beperkt, dit om de duur van de 
wedstrijd binnen de gestelde grenzen te houden. 

• Aantal estafetteploegen per vereniging. 
Ook het aantal estafetteploegen dat wordt ingeschreven kan beperkt 
worden. 

• Aantal starts per deelnemer. 
Tot slot kan ook het aantal starts per deelnemer aan een maximum 
worden gebonden. Als dit aantal starts wordt beperkt is dat meestal 
twee of drie starts per wedstrijd, exclusief de estafettes. Beperk het 
aantal starts nooit tot één, immers voor 1 start kom je liever niet naar 
een wedstrijd. 

• Kosten van deelname, start- of inleggelden. 
Inleggeld is een bijdrage per deelnemer voor de hele wedstrijd, 
startgeld of inschrijfgeld is een bijdrage per start. 
U mag de start- en inleggelden vooraf invorderen bij de deelnemende 
verenigingen en bij niet opkomen worden start en inleggelden niet 
terugbetaald. 
Als een wedstrijd echter geen doorgang vindt dienen start en 
inleggelden terugbetaald te worden (KNZB reglement, artikel C7 Start- 
en inleggelden). 

• Prijzen. 
In de publicatie wordt altijd vermeld of en welke prijzen worden 
uitgereikt. 
� Persoonlijke prijzen worden meestal voor de nummers één, twee 

en drie uitgereikt. 
� Verenigingsprijzen kunnen voor de sterkste vereniging worden 

uitgereikt maar ook voor de beste drie of meer verenigingen. De 
puntentelling bij een verenigingsprijs maakt de wedstrijd vaak extra 
spannend. 

� Extra prijzen kunnen worden uitgereikt voor bijvoorbeeld de beste 
prestatie van de wedstrijd. In de huidige programmatuur voor 
wedstrijdadministratie kunt u deze eenvoudig produceren. 

• Puntentelling. 
Ook de manier waarop een puntentelling plaats vindt wordt in de 
uitschrijving beschreven (zie voor de verschillende manieren van 
puntentelling deel 4.11 Wedstrijden met een puntentelling). 

• Juryleden te leveren door deelnemende verenigingen. 
Vaak worden deelnemende verenigingen gevraagd één of twee 
juryleden mee te nemen naar de wedstrijd. Dit wordt in de uitschrijving 
gemeld. 

• Adres voor inschrijvingen. 
Uiteraard dient u het adres te vermelden waar de inschrijvingen heen 
gestuurd moeten worden. 

• Sluitingsdatum van de inschrijving. 
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Vergeet niet de datum te vermelden waarop alle inschrijvingen uiterlijk 
binnen moeten zijn. 

• De uiterste datum waarop afschrijvingen verwerkt kunnen worden. 

• Overige voorwaarden en richtlijnen voor inschrijvingen. 

• Als er andere voorwaarden aan de inschrijving zijn verbonden moet u 
die ook vermelden. Bijvoorbeeld of ingevulde startkaarten bijgevoegd 
moeten worden of dat ingeschreven kan worden per e-mail en met 
welk programma. 

  
Opsturen of publiceren • U kunt de publicatie rechtstreeks naar de verenigingen sturen die u uit 

wilt nodigen. Dit gebeurt vaak bij meerkampen en competitie 
wedstrijden. 

• U kunt de publicatie ook publiceren in bijvoorbeeld het Kring informatie 
blad. Dit gebeurt vaak bij grote wedstrijden of limietwedstrijden die 
open staan voor alle verenigingen. 

• Wilt u echt zo veel mogelijk verenigingen over de vloer, kunt u de 
wedstrijd ook op internet plaatsen.. 

 
 

4.5 Wedstrijd aanvragen bij de KNZB  

Als u alle gegevens voor de publicatie van een wedstrijd op een rijtje heeft gezet kunt 
u de wedstrijd aanvragen bij de KNZB. 
Let op: 
In 2009 wordt een internetkalender geïntroduceerd. U dient een wedstrijd dan niet 
langer aan te vragen u moet hem aanmelden. U ontvangt tijdig informatie over de 
nieuwe procedures. 
  
Reglement aanvragen 
wedstrijd 

In het KNZB reglement wordt bepaald dat u een wedstrijd aan moet vragen 
en hoe dat moet (Artikel C6 Het aanvragen van en deelnemen aan 
wedstrijden). 
Artikel C6 Het aanvragen van en deelnemen aan wedstrijden 
 
6.1 Alle wedstrijden zoals vastgelegd in het betreffende reglement, 
 moeten op een vastgesteld formulier door de organiserende 
 vereniging tenminste 21 dagen vóór de wedstrijd worden 
 aangevraagd bij de hiervoor door het kringbestuur aangewezen 
 functionaris. De kringfunctionaris zendt de aanvragen met zijn 
 advies door naar het bondsbureau. 
 Een wedstrijd kan, voor zover daartoe de mogelijkheid bestaat, 
 elektronisch worden aangevraagd bij het bondsbureau. Deze 
 aanvraag dient minstens een week voor de wedstrijddatum gedaan 
 te worden. In dit geval hoeft geen aanvraag gedaan te worden bij 
 de kring. Binnen 5 werkdagen wordt mededeling gedaan omtrent 
 het al of niet verlenen van goedkeuring. 
 
6.2 Het bondsbestuur heeft het recht toestemming tot het houden 
 van wedstrijden en/of demonstraties en toernooien afhankelijk te 
 stellen van aan te brengen wijzigingen in het voorlopige 
 programma. 
 
6.3 Indien wedstrijden te laat worden aangevraagd, dan wel 
 worden gehouden zonder toestemming van het bondsbestuur, 
 wordt aan de vereniging een boete opgelegd. 
 
6.4 Voor alle wedstrijden genoemd in de reglementen D tot en met H 
 dienen de juryleden en/of scheidsrechters de juiste bevoegdheid te 
 bezitten. 
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6.5 In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur toestemming 
 geven tot het organiseren van wedstrijden aan lichamen of 
 comités, welke niet bij de KNZB zijn aangesloten. 

  
Formulier invullen en 
insturen 

De wedstrijden dienen op een vastgesteld KNZB formulier, tenminste 21 
dagen vóór de wedstrijd, aangevraagd te worden bij de hiervoor door het 
kringbestuur aangewezen functionaris. U vindt deze adressen op de 
website www.knzb.nl. Zowel de kring als het KNZB bondsbureau hanteren 
de datum poststempel als aanvraagdatum. 

  
Toestemming van de 
KNZB 

De kringfunctionaris stuurt de wedstrijdaanvraag met zijn advies door naar 
de KNZB. Als de aanvraag volledig is ingevuld en voldoet aan de 
reglementbepalingen verleent het KNZB Bondsbestuur toestemming voor 
de wedstrijd. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht op het 
zwemsecretariaat van uw vereniging. 

  
Kosten De kosten voor het aanvragen van een wedstrijd staan jaarlijks vermeld in 

de bijlage “tarieven, administratieve boetes en administratieve heffingen 
Handboek Zwemmen.“ Dit bedrag is geïndexeerd en het tarief wordt 
derhalve jaarlijks aangepast. Deze worden na het verlenen van de 
toestemming van uw verenigingsdepot afgeschreven (KNZB reglement, 
Artikel C9). 
 
Voor onderlinge wedstrijden (deelnemers uit één vereniging), 
SwimKickwedstrijden, Speedowedstrijden en voor wedstrijden met 
uitsluitend nummers uit het KNZB Lange Afstand Circuit en vallend in de 
voor deze wedstrijden vastgestelde periode zijn géén kosten verschuldigd. 

  
Meerdere wedstrijden 
tegelijk aanvragen is 
korting 

Als u meerdere wedstrijden tegelijkertijd aanvraagt ontvangt u een korting. 
 

  
Welke wedstrijden hoef ik 
niet aan te vragen? 

U dient alle wedstrijden aan te vragen. 
Als wedstrijd wordt aangemerkt iedere krachtmeting tussen deelnemers, 
onverschillig of deze al dan niet om prijzen of voor het volbrengen van een 
bepaalde prestatie geschiedt (Artikel C2 Definities). 
Voor een aantal wedstrijden bent u echter geen aanvraagkosten 
verschuldigd (Artikel C9): 
Aan onderlinge wedstrijden of wedstrijden welke, op aangevoerde 
motieven, door het KNZB Bondsbestuur als een demonstratie kunnen 
worden aangemerkt zijn geen kosten verbonden. 
LAC wedstrijden. Dit zijn wedstrijden waar uitsluitend zwemnummers uit 
het KNZB Lange Afstand Circuit in het programma zijn opgenomen en 
welke in de daarvoor bedoelde periode worden georganiseerd (zie verder 
Programma en bepalingen KNZB Lange Afstand Circuit). 
SwimKickwedstrijden 
Speedowedstrijden 

  
Krijgen we ons geld terug 
als de wedstrijd niet door 
gaat? 

Ja, als een wedstrijd om wettige redenen geen doorgang vindt (zulks ter 
beoordeling van het KNZB bondsbestuur) of als door de naleving van de 
KNZB reglementen de wedstrijd geen doorgang kan vinden wordt het 
gehele bedrag gerestitueerd. In dit laatste geval kan een te hoge of te lage 
watertemperatuur bijvoorbeeld de oorzaak zijn (Artikel C9). 

  
Reglementen kosten 
wedstrijden 

Artikel C9 Kosten wedstrijden 
9.1 De kosten voor het verkrijgen van toestemming tot het 

organiseren van wedstrijden en van het deelnemen aan 
wedstrijden in het buitenland zijn vastgelegd in de bijlage bij het 
huishoudelijk reglement. 
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 (Voor dit seizoen geldende bedragen zie de bijlage "tarieven, 
administratieve boetes en administratieve heffingen Handboek 
Zwemmen"). 

 
9.2 Aan het verkrijgen van toestemming tot het organiseren van 

onderlinge wedstrijden en wedstrijden welke, op grond van de 
aangevoerde motieven, door het bondsbestuur als demonstratie 
worden aangemerkt, zijn geen kosten verbonden. 

 
9.3 De kosten voor het organiseren van een wedstrijd zullen bij het 

reserveren van een datum van het depot worden afgeschreven. 
Indien op de gereserveerde datum een wedstrijd om wettige 
redenen (zulks ter beoordeling van het bondsbestuur), geen 
doorgang vindt, wordt het wedstrijdgeld gerestitueerd. 

 
9.4 Indien een wedstrijd door naleving van de bepalingen van de 

KNZB-reglementen geen doorgang vindt, wordt het gehele bedrag 
gerestitueerd. Voor open water wedstrijden en/of prestatietochten 
wordt een deel van het inschrijfgeld gerestitueerd. 

 Toelichting: de laatste alinea slaat bijvoorbeeld op het afgelasten 
van de wedstrijd omdat de watertemperatuur te laag is. 

 
Artikel C16 Processen-verbaal 
16.1 Behoudens van onderlinge wedstrijden dient van iedere wedstrijd 

zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen of schoonspringen 
proces-verbaal te worden gemaakt. 

 
16.2 De eisen waaraan deze processen-verbaal moeten voldoen zijn 

omschreven in de afdelingen D tot en met H van dit reglement. 
 
16.3 Alle processen-verbaal moeten, volledig ingevuld, binnen vijf 

dagen na de datum van de wedstrijd door de secretaris van de 
organiserende vereniging worden ingezonden aan het in het 
betreffende reglement genoemde adres. Indien hieraan niet wordt 
voldaan zal een boete worden opgelegd. 

 
 In de loop van 2009 zal bij het introduceren van de 

internetranglijsten de verplichting een papieren uitslag naar het 
bondsbureau te sturen komen te vervallen. 

 
16.4 Voor een onvolledige invulling van een proces-verbaal met 

betrekking tot de gegevens, vermeld in dit artikel of als 
omschreven in de reglementen D tot en met H, wordt een boete 
opgelegd. 

 

4.6 Jury, officials en medewerkers  

Als u een wedstrijd organiseert dient u ook voor een jury te zorgen. Veel verenigingen 
hebben een officialfunctionaris die deze taak vervult. Er zijn echter ook kringen waar 
de Kring Officialcommissie de jury of een deel van de jury verzorgt. Als dat niet het 
geval is zorgt het zwemsecretariaat hier voor. 
  

Reglementen en jury D11 Artikel D11 Jury 
a. Voor alle zwemwedstrijden dienen de juryleden de in het hierna 
 opgenomen overzicht genoemde bevoegdheden te hebben in de 
 aantallen zoals vermeld.  
 Voor Nederlandse Kampioenschappen wordt de jury aangewezen 
 door het bondsbestuur. 
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b. Alle juryleden moeten uiterlijk een half uur voor de aanvang van de 
 wedstrijden aanwezig zijn en zich melden bij de scheidsrechter. 
 
c. De jury moet geheel van het publiek gescheiden zijn, zowel aan de 
 start als aan de keerpuntzijde teneinde ongehinderd haar taak te 
 kunnen uitvoeren. 

  
Overzicht van de vereiste bevoegdheden van juryleden bij zwemwedstrijden 

 Functionarissen met minimale bevoegdheid 

Omschrijving 
wedstrijden 

scheids-
rechter 

kamp-
rechter 

starter 
jury-
secre-
taris 

tijd- 
waar-
nemer 

keer-
punt-
comm. 

kamp-
rechter 
keerp. 

Nederlandse 
Kampioenschappen  

1 K(2) 2 J 3
1
 3 K**) 

Interlandwedstrijden 1 K(2) 2 J 3 3 K**) 

Door het 
bondsbestuur aan te 
wijzen nationale 
wedstrijden 

1  K(2) 2 J 4 4 K**) 

Internationale 
wedstrijden 

1 K(2) 2 J 4 4 K**) 

Open Water 
wedstrijden ## 

1+ass sr K(4) 2 J(2) 4 4 K**) 

Nationale 
Zwemcompetitie 
Landelijke klassen 

1 K(2) 2 J 4 4 K**) 

I-wedstrijden K - - J - - - 

Onderlinge 
wedstrijden 

3 - - - - - - 

Alle andere 
wedstrijden 

K K(1)* 4 J 4 4 3**) 

1: bij NK masters ook bevoegdheid 4 toegestaan als het onmogelijk is voldoende officials met de 
bevoegdheid 3 te krijgen. 

 
*) Bij meerdere kamprechters: één met de minimale bevoegdheid K en de andere kamprechter(s) 

moet(en) minimaal de bevoegdheid 3 bezitten. 
**) Indien een official wordt aangewezen te fungeren als kamprechterkeerpunt. 
( ) Minimale aantal functionarissen 
## zie ook bepalingen in Reglement openwaterzwemmen en marathonzwemmen 
  
 Artikel C 22 Boetes en straffen 

22.3 Indien bij een wedstrijd in ernstige mate in strijd met de bepalingen 
 omtrent de jurysamenstelling wordt gehandeld, dan zal het 
 bondsbestuur de resultaten niet erkennen. 

  
Jury uitnodigen Als de jury door de organiserende vereniging wordt verzorgd kunt u de 

juryleden ruim voor de wedstrijd een uitnodiging sturen. Het is verstandig 
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een kopie van de publicatie van de wedstrijd toe te voegen zodat de 
juryleden weten hoe de wedstrijd waar ze voor worden uitgenodigd is 
georganiseerd. 
Als aan alle deelnemende verenigingen één of meer juryleden worden 
gevraagd hoeven deze niet nog eens een aparte uitnodiging te ontvangen. 
De deelnemende vereniging waar de officials lid van zijn wordt geacht hen 
over de wedstrijd te informeren. 

  
Jury taken Scheidsrechter: De scheidsrechter heeft de leiding over de juryleden en 

over het verloop van de wedstrijd. Alle afspraken over pauze’s, 
prijsuitreikingen, duur van de wedstrijd etc., maakt u met de 
scheidsrechter. 

  
 Starter: De starter verzorgt…. de start! Dit doet hij met een fluitje. 

Tegenwoordig hebben veel verenigingen een startinstallatie. Dit is 
bijvoorbeeld een claxon met een drukknop om hem te bedienen. Dat is 
makkelijker voor de starter, beter hoorbaar voor de deelnemers en 
bovendien kan de claxon in het midden van de startzijde worden geplaatst. 
Sommige zwembaden hebben zelfs elektronische tijdwaarneming. Daarbij 
wordt dan een startpistool gebruikt of een claxon. 

  
 Kamprechters: Kamprechters staan aan beide zijden van het zwembad. Zij 

lopen tijdens de race mee met de zwemmers en beoordelen de uitvoering 
van de zwemslagen en het starten en keren en de volgorde van aankomst 
van de deelnemers. Soms heeft een kamprechter nog een extra taak 
(kamprechter eerst aankomende, om de snelste deelnemer in elke serie te 
klokken. Kamprechter keerpunt, om speciaal de keerpunten te 
controleren). 

  
 Tijdwaarnemers: Op elke baan dient een tijdwaarnemer te staan. Deze 

neemt de tijd op en controleert de start en eventuele keerpunten. Bij lange 
afstanden geven zij een signaal met een bel of fluitje als de deelnemer nog 
2 banen moet zwemmen. 

  
 Jurylid keerpunt: Dit jurylid controleert de keerpunten en bij lange 

afstanden geven zij met een banenteller het nog af te leggen aantal banen 
aan. 

  
 Jurysecretariaat: Dit is een jurylid dat de verwerking van de uitslagen voor 

zijn of haar rekening neemt. De door de andere officials ingevulde 
tijdbriefjes en de briefjes met de volgorde van aankomst van de 
scheidsrechter en de kamprechters worden verwerkt in een set uitslagen. 
Deze set uitslagen wordt getekend door de scheidsrechter en van 
eventuele bijlagen voorzien. Dit is het proces-verbaal van de wedstrijd. 

  
Juryvergadering en 
juryruimte 

• Voorafgaand aan een wedstrijd dient de scheidsrechter, die de leiding 
over de wedstrijd heeft, de juryleden instructies te geven over de 
toepassing van de reglementen, indeling van de juryleden en diverse 
andere zaken. Voor deze zogenaamde 'juryvergadering' is een 
geschikte ruimte nodig. Alle juryleden moeten kunnen zitten en de 
ruimte moet niet lawaaierig zijn! Het verzorgen van een kop koffie of 
een frisdrankje verdient aanbeveling. 

• Voor de spullen van de juryleden (tas, schoenen etc.) moet een 
afsluitbare ruimte of kast beschikbaar zijn. 

• Tijdens de wedstrijd verwerkt het jurysecretariaat de uitslagen. Dit is 
een secuur werkje en daarom moet het jurysecretariaat over een 
rustige werkruimte kunnen beschikken. Een goede schrijftafel en 
stoelen zijn belangrijk. Eventueel een computer als de 
uitslagenverwerking geautomatiseerd verloopt. 

• Omdat soms contact met de scheidsrechter noodzakelijk kan zijn is het 
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handig als de ruimte niet al te ver van het wedstrijdbassin is 
gesitueerd. 

  
De speaker Erg belangrijk bij een wedstrijd is de speaker. Hij /zij bepaalt voor een groot 

deel het verloop van de wedstrijd. Alle deelnemers en ploegleiders moeten 
de juiste informatie op het juiste moment ontvangen om de wedstrijd vlot te 
laten verlopen. De toeschouwers moeten geïnformeerd worden zodat zij 
geïnteresseerd blijven in de wedstrijd en de prestaties van de zwemmers. 
Ook op het tempo van de wedstrijd heeft de speaker een grote invloed. 
Zorg dus voor een goede speaker! 
Vraagt u een nieuwe speaker, neem dan uw wensen voor de wedstrijd met 
de speaker door en bespreek na de wedstrijd hoe het is verlopen. 

  
Medewerkers Per wedstrijd verschillen de taken van medewerkers en daarmee het 

benodigde aantal.  
Voor een grote wedstrijd kan het gewenst zijn een aparte bijeenkomst te 
houden voor alle medewerkers om de totale gang van zaken rond de 
wedstrijd uit te leggen en de verschillende taken en samenhangen te 
verduidelijken. 
De volgende taken kunnen al dan niet worden toegewezen aan de 
verschillende medewerkers: 

• Inrichten en opruimen wedstrijdaccommodatie 

• Toezicht 
� Kleedruimtes 
� tijdens in- en uitzwemmen 
� tijdens pauze 
� andere ruimtes 

• Voorstartruimte / voorstarter 

• Valse start lijn bedienen 

• Tijdbriefjes verzamelen 

• Uitslagenverwerking 

• Pers en publiciteit 

• Verzorging consumpties jury, medewerkers en trainers 
Onderstaand wordt beschreven wat deze taken in kunnen houden. 

  
Inrichten- en opruimen 
wedstrijdaccommodatie 

Opbouwen, afbreken en opruimen zwembad en wedstrijdbassin. 

• Zitplaatsen voor deelnemers en toeschouwers (banken, tribunes) 

• Wedstrijdlijnen, keerpunt en rugslagmarkeringen 

• Kledingbakken 

• Banentelborden bij lange afstanden (800 en 1500 m.) 

• Jurysecretariaat (tafels en stoelen, evt. computer) 
� Pennen 
� Paperclips en nietmachine  
� Correctievloeistof (Tipp-ex) 
� Recordformulieren en recordlijsten 
� Puntentellijsten of puntentabellen 

• Jurykamer voor juryvergadering 

• Plaats speaker (tafel en stoel, microfoon) 

• Plaats voorstart (tafel, stoelen) 

• Wedstrijdprogramma voor jury en medewerkers 

• Kamprechterkaarten en startkaarten voor jury 
  
Toezicht kleedkamers en 
in-/uitzwembad 

Bij het in- en uitzwemmen moet absoluut toezicht aanwezig zijn. Veiligheid 
is in een, vaak overvol, inzwembad erg belangrijk. Zie toe op het uitkijken 
bij starten / in het water duiken, niet stoeien of in het water gooien, niet met 
te veel mensen bij het keerpunt aan de kant hangen waardoor niet 
doorgezwommen kan worden en houd sprintbanen vrij voor het zwemmen 
in één richting. 
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Bediening valse start lijn Deze lijn moet neergelaten worden bij een valse start, waardoor de 
deelnemers bij het niet horen van het affluiten van de start gewaarschuwd 
worden en niet te ver door zwemmen. De medewerker moet uiteraard op 
de hoogte zijn van de startprocedures. Laat dit eventueel door de 
scheidsrechter toelichten. 

  
Ophalen van de 
Tijdbriefjes 

De door de juryleden (tijdwaarnemers, kamprechters en scheidsrechter) 
ingevulde tijdbriefjes en kamprechterbriefjes dienen per serie opgehaald te 
worden en afgeleverd bij het jurysecretariaat. 
Aan het begin van de wedstrijd moet duidelijk afgesproken worden met 
deze medewerker(s) bij wie en wanneer de briefjes opgehaald dienen te 
worden. Overleg hiertoe met de scheidsrechter en het jurysecretariaat. 

  
Uitslagenverwerking Het jurysecretariaat maakt het vereiste aantal processen-verbaal en laat 

deze door de scheidsrechter tekenen. 
Daarnaast moeten echter de toeschouwers en de deelnemers 
geïnformeerd worden over de uitslagen en moeten verenigingen de 
uitslagen meenemen om hun administratie bij te werken en eventuele 
gezwommen limieten of records te kunnen registreren. 
Hiertoe worden: 

• één of meer uitslagenbladen opgehangen in het bad. 

• De uitslagen eventueel voorgelezen door de speaker, bijvoorbeeld de 
eerste drie plaatsen, ook als er geen ceremonie is. 

• Een set uitslagen vervaardigd voor alle deelnemende verenigingen of 
wordt duidelijk aan de deelnemende verenigingen meegedeeld dat de 
uitslagen van het mededelingenbord overgenomen moeten worden of 
digitaal worden verspreid. 

  
Ceremoniën / 
prijsuitreiking 

Iemand moet regelen hoe en wanneer de prijsuitreikingen of andere 
ceremoniën plaatsvinden. Waar u zoal aan moet denken bij een ceremonie 
is: 

• Wel / geen opmars van de deelnemers / prijswinnaars 

• Muziek bij opmars / ceremonie 

• Podium voor ceremonie 

• Wie reikt de prijzen uit 

• Wie zet de prijzen klaar 

• Speaker kondigt ceremonie tijdig aan en roept prijswinnaars tijdig op. 
Zie verder ook deel 4.10, prijzen en prijsuitreikingen. 

 

4.7 Accommodatie 

De accommodatie die u gebruikt voor de wedstrijd moet natuurlijk passen bij het type 
wedstrijd, het aantal deelnemers en toeschouwers en de duur van de wedstrijd. Bij 
accommodatie moet u niet alleen denken aan het wedstrijdbassin maar ook aan de 
toeschouwersruimte, de kleedruimten enzovoort.  
  
Wedstrijdbassin  Zie het KNZB reglement onder artikel D5 en D6 en Deel 4.3 van dit 

Handboek. 
  
Deelnemers: Kleedruimte Voor alle deelnemers dient voldoende kleedruimte aanwezig te zijn. Het is 

verstandig om tijdens wedstrijden iemand regelmatig in/door de 
kleedruimtes te sturen ter controle. 

  
Deelnemers: Zitplaatsen Voor alle deelnemers dienen voldoende zitplaatsen beschikbaar te zijn. 

Omdat altijd een deel van de deelnemers actief is met de warming-up, de 
wedstrijd of het omkleden kan het aantal zitplaatsen ongeveer 20% kleiner 
zijn dan het aantal deelnemers. Denk ook aan zitplaatsen voor de 
teambegeleiding. 
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Deelnemers: In- en 
uitzwembad, warming-up 

Voor de wedstrijd begint moeten de deelnemers kunnen inzwemmen, een 
zogenaamde 'warming-up', in het al ingerichte wedstrijdbad. Hier wordt 
minimaal 30 minuten voor ingeruimd. 
Als de wedstrijd erg lang duurt is het goed dat ook tijdens de wedstrijd een 
in- en uitzwembad beschikbaar is of dat een pauze wordt ingelast om de 
deelnemers de gelegenheid te geven in- en uit te zwemmen. 
Plaats ook bij het in- en uitzwembad toezicht! Let er op dat het bassin 
alleen voor in- en uitzwemmen wordt gebruikt. 
Het aanwezig zijn van een in- en uitzwembad is niet reglementair verplicht. 

  
Toeschouwers U dient voor zover mogelijk voor zitplaatsen voor alle toeschouwers te 

zorgen. Uiteraard kunnen de toeschouwers een programma van de 
wedstrijd kopen en worden zij geïnformeerd door de speaker. 

  
Juryleden aan het bad Zorg voor een stoel voor alle juryleden. Die stoel wordt tijdens het 

inzwemmen en de pauze nat, dus zorg dat iemand de stoelen bij aanvang 
van de sessies even droog maakt. 

  
Jurysecretariaat Een stevige tafel en goede stoelen in een rustige ruimte zijn de 

belangrijkste vereisten voor een jurysecretariaat. Voor het oplezen van de 
tijden moeten zij elkaar goed kunnen verstaan. 

 

4.8 Het maken van het programma (het verwerken van de inschrijving) 

Als alle inschrijvingen binnen komen moet er een programma worden gemaakt en 
moeten de startkaarten klaargemaakt worden voor de wedstrijd.  
 
Het maken van een wedstrijdprogramma is tegenwoordig erg eenvoudig geworden 
door de computerprogrammatuur die hiervoor beschikbaar is. 
 
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de makers van dergelijke computer 
programma’s zoals Splash of HupSwim. 
  
Verzamelen van de 
inschrijvingen 

Verzamel alle inschrijvingen op de computer in een voor u handig terug te 
vinden map.  

  
Inlezen van de 
inschrijvingen 

Lees alle inschrijvingen in in de programmatuur waarmee u het programma 
maakt. 

  
Serie en baanindeling, het 
vervaardigen van de 
startlijst 

Maak met het programma een serie- en baanindeling en vervolgens de 
startlijst, deze kunt u eventueel exporteren naar een handbaar formaat en 
opsturen aan de deelnemende verenigingen ter controle. 
 
U kunt er ook voor kiezen om de tijdsindeling te laten berekenen en deze 
mee te nemen in de startlijsten. 
 
De programmatuur houdt automatisch rekening met de bepalingen van de 
FINA en KNZB. 

  
Maak het voorblad voor 
het programma 

Voor elk programma moet een voorblad worden gemaakt met 
verschillende gegevens erop. Deze zijn standaard aanwezig in de 
programmatuur en eenvoudig in te voeren. 
 
Voor alle op te nemen onderdelen in het voorblad verwijzen we naar de 
bijlage 4.1 

  
  
Verwerk eventuele Tot 24 uur voor de wedstrijd kunnen deelnemende verenigingen nog 
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wijzigingen tot tenminste 
drie dagen voor de 
wedstrijd 

wijzigingen of afmeldingen doorgeven. Als het mogelijk is (in verband met 
het kopiëren van het programma) is het prettig alle wijzigingen te 
verwerken. Zo ontstaan er geen lege banen in de snellere series. 
U dient dan wel bij elke wijziging de indeling van de series en banen 
opnieuw te beoordelen. Reden waarom vaak tot het laatst wordt gewacht 
met het maken van het programma. 
Is dit door de omvang van de wedstrijd niet mogelijk kan het programma 
gewoon gemaakt en eventueel gekopiëerd worden. Uitvallers of, indien 
toegestaan, vervangingen worden dan in het programma geschreven op 
de dag van de wedstrijd. Deze verwerking geschiedt door het 
jurysecretariaat. 

  
Te late afmeldingen Deze hoeft u niet te verwerken. U kunt de namen van de betreffende 

deelnemers noteren en op de wedstrijddag doorgeven aan de 
scheidsrechter en het jurysecretariaat, maar dat is niet verplicht. Dit moet 
in alle gevallen (tevens) door de vereniging waardoor de deelnemer is 
ingeschreven geschieden. 

 

4.9 De uitslagen en het proces-verbaal 

Tijdens elke zwemwedstrijd worden de prestaties van de deelnemers in een 
uitslagenset vermeld. De officiële naam van deze uitslagen luidt het 'proces-verbaal', 
kortweg PV genoemd. Het jurysecretariaat zorgt voor het minimaal vereiste aantal 
PV’s. De organiserende vereniging dient ervoor te zorgen dat de uitslagen bij de 
deelnemers en deelnemende verenigingen komen. 
  
Reglementen Artikel C16 Processen-verbaal 

16.1 Behoudens van onderlinge wedstrijden dient van iedere 
 wedstrijd zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen of 
 schoonspringen proces-verbaal te worden gemaakt. 
 
16.2 De eisen waaraan deze processen-verbaal moeten voldoen zijn 
 omschreven in de afdelingen D tot en met H van dit reglement. 
 
16.3 Alle processen-verbaal moeten, volledig ingevuld, binnen vijf 

 dagen na de datum van de wedstrijd door de secretaris van de 
 organiserende vereniging worden ingezonden aan het in het 
 betreffende reglement genoemde adres. Indien hieraan niet 
 wordt voldaan zal een boete worden opgelegd. 

 
In de loop van 2009 zal bij het introduceren van de internetranglijsten de 
verplichting een papieren uitslag naar het bondsbureau te sturen komen te 
vervallen. 
 
16.4 Voor een onvolledige invulling van een proces-verbaal met 
 betrekking tot de gegevens, vermeld in dit artikel of als 
 omschreven in de reglementen D tot en met H, wordt een 
 boete opgelegd. 

  
Uitslagen bekendmaken, 
officieus 

Op het moment dat een serie eindigt kan de speaker de eerst  
aankomende baan noemen en eventueel de geklokte tijd. Deze 
mededelingen zullen echter altijd gebaseerd zijn op de eigen waarneming 
en hij / zij dient dan ook nadrukkelijk te vermelden dat het om officieuze 
uitslagen gaat. Pas na bevestiging door de scheidsrechter kunnen 
resultaten als officieel worden vermeld. 

  
Uitslagen bekendmaken, 
officieel 

Op het moment dat de uitslagen officieel zijn (goedgekeurd door de 
scheidsrechter en eventuele diskwalificaties verwerkt) kan de speaker de 
uitslagen bekend maken. Veelal worden ook eventuele records en de 
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diskwalificaties vermeld door de speaker. 
Daarnaast worden de uitslagen op een of meer plaatsen aangeplakt op 
een mededelingenbord of –wand. 

  
Processen-verbaal (PV’s) Voor elke kring waaruit verenigingen deelnemen dient een PV beschik-

baar te zijn. Daarnaast dient een PV verstuurd te worden naar de KNZB. 
  
Uitslagen voor 
deelnemende 
verenigingen 

In de meeste gevallen verzorgt de organiserende vereniging een 
uitslagenset (kopie van het PV) voor elke deelnemende vereniging. Dit is 
echter niet verplicht. Tegenwoordig worden de uitslagen veelal elektronisch 
verspreid, zodat deze direct ingelezen kunnen worden in de 
verenigingsadministratie. 

 

4.10 Prijzen en prijsuitreikingen 

Als u een wedstrijd organiseert met prijzen kunt u dat op verschillende manieren 
doen. U kunt prijzen beschikbaar stellen per programmanummer, per leeftijd ofwel per 
leeftijdsgroep. Er kunnen ook prijzen worden toegekend voor ploegen of de beste 
prestatie van de wedstrijd. Door de uitreiking van prijzen extra aandacht te geven 
maakt u de wedstrijd tot een speciale wedstrijd. Hieronder vindt u enige tips en 
aandachtspunten met betrekking tot prijzen en prijsuitreikingen. 
 

Let er op dat de prijzen bij hele jonge kinderen niet te duur of 'groots' zijn. Er moet 
nog iets te wensen over blijven voor als ze ouder worden! Maak daarentegen van de 
prijsuitreiking altijd een feestje! 
  
Prijzen per 
programmanummer 

In de regel zijn er drie prijzen per programmanummer beschikbaar. In het 
geval van medailles is dat goud, zilver en brons. 
U kunt natuurlijk ook kiezen voor andere prijzen, prijzen in natura 
(handdoek, zwembril, boek etc.) bekers of oorkondes. 

  
Prijzen per leeftijd- of 
leeftijdsgroep 

Als verschillende leeftijdsgroepen in programma’s zijn samengevoegd kan 
er evengoed per leeftijdsgroep een of meerdere prijzen worden uitgereikt. 

  
Prijzen voor de beste 
ploegen 

In wedstrijden met een puntentelling kunnen prijzen voor de beste teams 
worden uitgereikt. Vaak is dit een prijs voor in de prijzenkast van de 
vereniging. 

  
Prijzen voor estafettes Voor estafetteploegen kunnen naar keuze prijzen voor de vereniging (1 per 

ploeg) beschikbaar worden gesteld, of prijzen voor alle zwemmers in de 
estafette. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook! 

  
Prijzen voor beste 
prestatie 

Wil je goede zwemmers aan een wedstrijd deel laten nemen of de beste 
zwemmers extra in het zonnetje zetten, loof dan een prijs uit voor de beste 
prestatie! 
Het is niet eenvoudig hiervoor de verschillende afstanden en slagen met 
elkaar te vergelijken, laat staan als je ook nog de leeftijd mee wilt laten 
tellen. Hier zijn enkele bruikbare tips: 

• Kijk naar het verschil tussen de prestatie en het bestaande record voor 
die leeftijd (dit kan zijn clubrecord, kringrecord, nationaal record of 
beste jaargang prestatie) 

• Kijk op een puntentabel (bijvoorbeeld die van de wereldzwembond 
FINA). Deze is op internet te vinden onder www.fina.org. De 
wedstrijdprogrammatuur is overigens ook in staat om een overzicht 
hiervan te produceren. De tabel is daar namelijk in opgenomen. 

  
Alternatieve prijzen Alternatieve prijzen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

• De aanmoedigingsprijs: Een prijs voor de meest talentvolle deelnemer 
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(gemeten aan de verbetering van het persoonlijke record) 

• De yell-prijs: Een prijs voor de ploeg met de beste aanmoedigingsyell 

• De Spandoek prijs: Voor de vereniging of de ploeg met het origineelste 
spandoek 

• De Fanclub prijs: Voor de toeschouwers die het beste spandoek mee 
hebben genomen, het best herkenbaar zijn als fans van een ploeg of 
het meest hoorbaar zijn tijdens de wedstrijd (voor wat het 
aanmoedigen betreft wel te verstaan!) 

• De poedelprijs: Een prijs voor de laatst aankomende in bijvoorbeeld 
een familie estafette. Een poedelprijs wordt in de regel alleen gegeven 
bij ludieke wedstrijdonderdelen! 

• We kunnen ook kijken naar de uit te reiken prijzen als het om goede 
alternatieven gaat 

• Prijzen in natura (erg leuk als je al dozen vol medailles hebt gewonnen 
en een leuke, nuttige of originele prijs krijgt) 

• Een taart (altijd goed bij teamprijzen en spandoekwedstrijden e.d.) 

• Badmuts met originele opdruk of verenigingslogo 
  
Geen prijzen, dan….. Als er geen prijzen zijn worden op zijn minst de resultaten zo snel mogelijk 

bekend gemaakt, dat wil zeggen op een publicatie bord gehangen en door 
de speaker opgenoemd. 
Er kunnen ook oorkondes worden gemaakt waarop van elke deelnemer de 
tijden worden ingevuld zodat ze in die vorm een herinnering aan de 
wedstrijd hebben. Op de oorkonde staat natuurlijk ook de naam, plaats en 
datum van de wedstrijd.  

 

4.11 Wedstrijden met een puntentelling 

Er zijn verschillende manieren om een puntentelling in een wedstrijd toe te passen.  
Veelal wordt gebruik gemaakt van de seconden puntentelling of van de puntentelling 
op plaats. Vergeet u niet in de bepalingen op te nemen hoe een diskwalificatie in de 
puntentelling wordt verwerkt of het niet deelnemen op een of meer onderdelen. 
  
Seconden puntentelling Seconden puntentelling: Hierbij worden de gezwommen tijden omgezet in 

een punt per seconde (en een tiende punt per tiende seconde). Dus 1.14.6 
wordt derhalve 74,6 punten (een minuut is immers 60 seconden dus 60 
punten). 
Diskwalificatie: bij diskwalificatie kunnen een van tevoren te bepalen aantal 
strafseconden bij de tijd worden opgeteld (zoals bijvoorbeeld in de 
zwemcompetitie wordt toegepast). Deze tijd bepaalt dan het aantal punten. 

  
Puntentelling op plaats Punten op plaatsing: Hierbij levert de klassering een aantal punten op. 

Meestal krijgt de nummer één het hoogste aantal punten en vervolgens 
elke volgende een punt minder. 
Diskwalificatie: Bij diskwalificatie kan een van tevoren te bepalen aantal 
strafpunten worden bijgeteld. Vaak ook wordt de uitslag en plaatsing van 
een gediskwalificeerde zwemmer niet meegeteld. Deze laatste bepaling 
weegt natuurlijk veel zwaarder dan de eerste. 
Maak in alle gevallen de regeling voor de puntentelling inclusief de regeling 
bij diskwalificatie in de uitschrijving bekend (zie ook deel 4.4). 

 



Deel 4 Het organiseren van een zwemwedstrijd 

 4-28 01-06-09 

 

4.12 Na de wedstrijd 

Tijdens de wedstrijd is door de jury het proces-verbaal opgesteld (zie ook deel 4.9). 
Na de wedstrijd volgen nog enkele administratieve handelingen. 
  
Proces-verbaal insturen De organiserende instantie moet in alle gevallen een proces-verbaal (een 

door de scheidsrechter ondertekende uitslagenset) opsturen naar 

• De Kring tezamen met de afmeldingsbriefjes 

• De KNZB tezamen met het 'aanvraagformulier voor 
dagstartvergunning'. 

In de loop van 2009 zal bij het introduceren van de internetranglijsten de 
verplichting een papieren uitslag naar het bondsbureau te sturen komen te 
vervallen. 

  
PV en startkaarten of 
tijdstroken bewaren 

Een exemplaar van het proces-verbaal (PV) alsmede de startkaarten of 
tijdstroken dienen 1 jaar bewaard te worden. Dit om eventuele vragen 
achteraf te kunnen achterhalen. 

 

4.13 Het 'aankleden' van een wedstrijd 

Er zijn verschillende manieren om de wedstrijd meer uitstraling te geven. Het 
'aankleden' van de wedstrijd zal absoluut sfeerbevorderend werken. 
  
Bad versieren, aankleden Een zwembad dat speciaal voor de gelegenheid is 'aangekleed' is extra 

feestelijk en geeft deelnemers en bezoekers het gevoel dat er veel 
aandacht aan de wedstrijd is besteed. Een aantal eenvoudige ideeën zijn: 

• Verenigingsvlag / (provincie)vlaggen 

• Muziekje tijdens inzwemmen en pauze 

• Enkele grote 'etalage versieringen' (b.v. voor kerstmis, pasen of zo 
maar!) 

• Eventueel te plaatsen reclame borden 
  
Ceremoniën verzorgen Ook prijsuitreikingen en ceremoniën tonen hoeveel aandacht aan een 

wedstrijd is besteed. Enkele tips & trucs: 

• Laat ceremoniën en prijsuitreikingen tijdens de wedstrijd plaatsvinden, 
dan blijft al het publiek aanwezig en krijgen de prijswinnaars de 
verdiende aandacht. 

• Een prijsuitreiking wordt extra feestelijk met een opmars. Prijswinnaars 
lopen begeleid door een muziekje langs de tribune naar de plaats van 
de ceremonie. 

• De speaker noemt de prijswinnaars, hun plaats en tijden op. Eventueel 
vergezeld van enkele bijzonderheden over de sporters. 

• Laat een bekend persoon de prijzen uitreiken. 
  
Vrijwilligers in de watten 
leggen 

De vrijwilligers die tijdens een wedstrijd helpen zijn zeer belangrijk voor de 
vereniging. We denken hierbij natuurlijk aan de juryleden, maar ook alle 
andere 'helpers' horen hier bij. 
Geef deze 'werkers' extra aandacht, ook hier enkele tips: 

• Tijdens de wedstrijd een 'natje en droogje' op z’n tijd. Koffie of frisdrank 
en een plak cake of koek worden zeker op prijs gesteld. 

• Bij bijzondere wedstrijden (of zeer lange wedstrijden) is een 
lunchpakket en/of een extra attentie een zeer goede investering in uw 
vrijwilligers. Een eenvoudig bloemetje, een kaartje of een kleine al dan 
niet eetbare attentie geven blijk van de waardering die men verdient. 

 

 



 

 01-06-09 

Bijlage 4.1: Voorbeeld juryblad 
 

E.ON NATIONALE ZWEMCOMPETITIE 2008/2009, 
Hoofdklasse deel 3 

  
Plaats: Utrecht (NED) Entree  € 1,00  

Datum: Zondag 18 januari 2009 Baanlengte:   25m bad 
Zwembad: De Kwakel Aantal banen:  6 (1-6) 
Organisatie: SG Zwemlust/Utrecht Tijdmeeting:  Handmatig 

Inzwemmen: 13:30 uur Start methode:  2-starts regel 

Aanvang 14:00 uur Einde  16.50 uur 

      
Deelnemende verenigingen:    

 DAW-Finenzo Alkmaar    

 LZ 1886 Leiden    

Zwemlust/Utrecht(SG) Utrecht    

      

  Functie Naam Plaats Bevoegdheden Functie 

1 Scheidsrechter Dhr A.A.M. Oomen Nieuwegein 123J SR 

2 Kamprechter Dhr J.D. van Ditmarsch Utrecht 123J K-plv SR 

3 Kamprechter Dhr R. van Vuuren Leiden 123J K-overz 

4 Starter Dhr A.H. van Ziel Langbroek 123J St 

5 Jurysecretaris Mw M. Smit De Meern 4aJ J 

6 Jurysecretaris Mw B. Versteeg Utrecht 3JK J 

7 Tijdwaarnemer Mw M. Ariaansz Houten 4 T3-K1 

8 Tijdwaarnemer Mw P. Bakker Warmenhuizen 4 T4-K2 

9 Tijdwaarnemer Mw J.C.W. Druyven-Admiraal Castricum 4 T5-K3 

10 Tijdwaarnemer Dhr G. Haneveld Noord-
Scharwoude 

4 T1-K4 

11 Tijdwaarnemer Mw A. van Hoorn-Hoogendoorn Woerden 3 T2-K5 

12 Tijdwaarnemer Dhr M. Koek Voorschoten 3 T6-K6 

13 Tijdwaarnemer Dhr R. de Jager Voorschoten 4 K3-T1 

14 Tijdwaarnemer Dhr S. Schoorstra Alkmaar 4 K4-T2 

15 Tijdwaarnemer Mw M.P.F.M. Sieval-Plouvier Leiden 3 K5-T3 

16 Tijdwaarnemer Mw I.M.T. Vaneker Leiden 3J  K6-T4 

17 Tijdwaarnemer Mw E. van der Velden-Beijer Alkmaar 3aJ K1-T5 

18 Tijdwaarnemer Mw. C.D. de Zeeuw Utrecht 3aJ K2-T6 

19 Speaker Mw. A. van Straveren Utrecht 3 Speaker 

20 Tijden SPLASH Mw M.S. van Ditmarsch-Camu Utrecht 13J Uitslagen 

      

Wisselen na progr.nr.:  15    

Aantal afmeldingen: 21 Afwezig met kennisgeving:  ---  

Aantal NG: 8 Afwezig zonder kennisgeving:  ---  

Aantal NG ZA: 0 Aantal bijlage(n):   

      

Opmerking Scheidsrechter en/of Jurysecretaris:    

Klokken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden    
Handtekening Jurysecretaris Handtekening Scheidsrechter  
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Bijlage 4.2: Voorbeeld publicatie wedstrijd 

 
Aan:  Het wedstrijdsecretariaat van uw vereniging 
 
Onderwerp: Zwemwedstrijd te Plonzen op 16 mei 2009 
 
Hierbij nodigen wij uw vereniging uit om deel te nemen aan de door de zwemvereniging Swimkick te 
organiseren zwemwedstrijd op 16 mei 2009 in zwembad Drijven, Waterweg 6 te Plonzen. 
 
Aantal banen  : 6 
Sluiting inschrijving  : 9 mei 2009 
Inschrijving  : door middel van het SPLASH/Lenex-gegevens bestand; graag inclusief 
   overzicht in .pdf formaat 
Juryleden  : Elke deelnemende vereniging wordt verzocht 2 juryleden te leveren. 
   Opgave bij de inschrijving 
Inzwemmen  : 14.00 uur 
Aanvang  : 14.30 uur 
Kosten  : € 1,15 per deelnemer 
Afmeldingen  : uiterlijk 13 mei 2009 
 
 
Programma: 
1. 4 x 50 vrije slag dames open 
2. 4 x 50 vrije slag heren open 
3. 50 m vrije slag meisjes minioren 3 en later (2000 el) 
4. 50 m vrije slag jongens minioren 3 en later (2000 el) 
5. 100 m wisselslag meisjes minioren 5 en later (1998 el) 
6. 100 m wisselslag jongens minioren 5 en later (1998 el) 
7. 100 m vrije slag dames open 
8. 100 m vrije slag heren open 
9. 50 m schoolslag meisjes minioren 5 en later (1998el) 
10. 50 m schoolslag jongens minioren 5 en later (1998 el) 
11. 4 x 50 m schoolslag estafette meisjes jeugd 2 en later (1993 el) 
12. 4 x 50 m vrije slag estafette jongens junioren 4 en later (1993 el) 
13. 100 m rugslag meisjes junioren 1 en later (1997 el) 
14. 100 m rugslag jongens minioren 6 en later (1997 el) 
 
De inschrijving kan gezonden worden aan: 
 
Zwemvereniging SwimKick 
t.a.v. mevrouw S. Zwemgraag 
tel. 
e-mail 
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Bijlage 4.3: Aanvraagformulier wedstrijden 

Aanvraagformulier organisatie wedstrijden/  
deelname wedstrijden buitenland 

Inzenden aan uw Kring! 

In 2009 wordt een internetkalender geïntroduceerd. U dient een wedstrijd dan niet 
langer aan te vragen u moet hem aanmelden. U ontvangt tijdig informatie over de 
nieuwe procedures. 

 

U kunt 1 wedstrijd per formulier aanvragen! 
Mocht u meerdere wedstrijden tegelijkertijd willen aanvragen dient u 1 formulier volledig in te vullen en  
bij de andere formulieren alleen de tekst in het kader. 
Organisatie wedstrijden: Uiterlijk 21 dagen voor de wedstrijddatum in te dienen bij uw kring. 
Deelname wedstrijden buitenland: Uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddatum in te dienen bij uw kring 
Bijvoegen:   

� Overzicht van de programmanummers 
� Overzicht deelnemende verenigingen 
� Deelnemerslijst met vermelding van startnummers (alleen bij aanvraag deelname wedstrijd buitenland) 
� Afschrift van de uitnodiging (alleen bij aanvraag deelname wedstrijd buitenland) 

Naam ondergetekende:  

Adres:  

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer: Privé  Werk  

E-mail  

Vereniging  Depotnummer  

    

S.v.p. aankruisen 

Verzoekt toestemming tot het organiseren van een wedstrijd 

Verzoekt toestemming voor deelname aan een wedstrijd buitenland 

 Zwemmen  Waterpolo  Synchroonzwemmen  Schoonspringen 

 E.ON Nationale Zwemcompetitie 

 SwimKickwedstrijd 

 Speedowedstrijd 

 KNZB Lange Afstand Circuit 

 Masters 

 Open Water Zwemmen  

 Open inschrijving  Op uitnodiging 

Datum wedstrijd:  

Aanvang:  

Naam zwembad:  Plaats:  

Baanlengte:  meter 
 

Waterdiepte keerpuntzijde:  cm. 

Aantal banen   
 

Watertemperatuur:  °C 

Elektronische tijdwaarneming: JA / NEE Handtekening aanvrager:   

 

 Kring, Ontvangen (datum poststempel)  Paraaf:  



 

  01-06-09 

In 2009 wordt een internetkalender geïntroduceerd. U dient een wedstrijd dan niet langer aan 
te vragen u moet hem aanmelden. U ontvangt tijdig informatie over de nieuwe procedures. 
 
Onderstaand de tekst uit het KNZB reglement welke van toepassing is op het organiseren van 
wedstrijden of de deelname aan wedstrijden in het buitenland.  
 
Artikel C6 Het aanvragen van en deelnemen aan wedstrijden  
6.1 Alle wedstrijden zoals vastgelegd in het betreffende reglement, moeten op een vastgesteld 

formulier door de organiserende vereniging tenminste 21 dagen vóór de wedstrijd worden 
aangevraagd bij de hiervoor door het kringbestuur aangewezen functionaris. De kringfunctionaris 
zendt de aanvragen met zijn advies door naar het bondsbureau. 

 Een wedstrijd kan, voor zover daartoe de mogelijkheid bestaat, elektronisch worden 
aangevraagd bij het bondsbureau. Deze aanvraag dient minstens een week voor de 
wedstrijddatum gedaan te worden. In dit geval hoeft geen aanvraag gedaan te worden bij de 
kring. Binnen 5 werkdagen wordt mededeling gedaan omtrent het al of niet verlenen van 
goedkeuring. 

6.2 Het bondsbestuur heeft het recht toestemming tot het houden van wedstrijden en/of 
demonstraties en toernooien afhankelijk te stellen van aan te brengen wijzigingen in het 
voorlopige programma. 

6.3 Indien wedstrijden te laat worden aangevraagd, dan wel worden gehouden zonder toestemming 
van het bondsbestuur, wordt aan de vereniging een boete opgelegd. 

6.4 Voor alle wedstrijden genoemd in de reglementen D tot en met H dienen de juryleden en/of 
scheidsrechters de juiste bevoegdheid te bezitten. 

6.5 In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur toestemming geven tot het organiseren van 
wedstrijden aan lichamen of comités, welke niet bij de KNZB zijn aangesloten. 

 
Artikel C11 KNZB-ers in het buitenland 
11.1 Leden van de KNZB mogen met toestemming van het bondsbestuur deelnemen aan wedstrijden 

in het buitenland, georganiseerd door een instantie die deel uitmaakt van een bond die bij de 
FINA aangesloten is. 

 Bij de aanvraag om toestemming moet een afschrift van de uitnodiging en het programma 
waaraan men zal deelnemen worden meegezonden, alsmede een lijst van deelnemende leden 
met vermelding van hun startvergunningnummers.  

 Voor Nederlandse deelnemers aan wedstrijden in het buitenland zijn de leeftijdsbepalingen in de 
reglementen D tot en met H van kracht. 

11.2 Alle wedstrijden zoals vastgelegd in het betreffende reglement, moeten op een vastgesteld 
formulier door de deelnemende vereniging tenminste 3 dagen vóór de eerste wedstrijddag in het 
buitenland worden aangevraagd bij de hiervoor door het kringbestuur aangewezen functionaris. 
De kring zendt de aanvragen met zijn advies door naar het bondsbestuur. 

 Een wedstrijd kan, voor zover daartoe de mogelijkheid bestaat, elektronisch worden 
aangevraagd bij het bondsbureau. Deze aanvraag dient minstens een week voor de 
wedstrijddatum gedaan te worden. In dit geval hoeft geen aanvraag gedaan te worden bij de 
kring. Binnen 5 werkdagen wordt mededeling gedaan omtrent het al of niet verlenen van 
goedkeuring. 

 Het niet, of het niet tijdig, inzenden van dit verzoek, alsmede het niet of onvolledig inzenden van 
de gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt beboet. 

11.3 De betrokken verenigingen zijn verplicht binnen 14 dagen na hun terugkeer een proces-verbaal te 
verstrekken in de aantallen en aan de adressen als in het betreffende reglement vermeld. 

 Verzuim wordt beboet. 
 Indien meer Nederlandse verenigingen aan dezelfde wedstrijd in het buitenland deelnemen, kan 

volstaan worden met de inzending van het proces-verbaal door - in onderling overleg te bepalen - 
één van de deelnemende verenigingen. Mocht laatstbedoelde vereniging zijn vrijwillig op zich 
genomen verplichting niet nakomen, dan blijft elk van de deelnemende verenigingen 
verantwoordelijk voor het gestelde in de eerste zin van dit lid. 

11.4 Deze bepalingen zijn niet van toepassing op officiële landenwedstrijden, Europese Kampioen-
schappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. 

 
Voor informatie en eventuele vragen kunt u terecht bij:  

Bondsbureau KNZB 
Postbus 7217 
3430 JE Nieuwegein 

Tel:  030 75 13 200 
Fax: 030 75 13 201 
e-mail: zwemmen@knzb.nl  
website: www.knzb.nl 

 



 

  01-06-09 

Bijlage 4.4: Voorbeeld programma 
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Bijlage 4.5: Voorbeeld proces-verbaal 
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Bijlage 4.6: Voorbeeld startlijst 
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Bijlage 4.7: Voorbeeld startkaarten estafette 
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In deel 5 van het Handboek Zwemmen trachten wij u wegwijs te maken in het organiseren van een 
bijzondere zwemwedstrijd. Hierbij wordt aandacht besteed aan een aantal afwijkende wedstrijden met 
hun eigen specifieke eisen, zoals bijvoorbeeld niveauwedstrijden, E.ON Nationale Zwemcompetitie en 
KNZB Lange Afstand Circuit wedstrijden. 
 
 

5.1 Vragen?  

Het KNZB Handboek Zwemmen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Jaarlijks 
ontvangt u de wijzigingen en aanvullingen. Als u twijfelt of u van een onderdeel van 
het Handboek Zwemmen de laatste, actuele versie in uw bezit heeft raden wij u aan 
de website van de KNZB (www.knzb.nl) te raadplegen. Hier is de laatste versie 
steeds beschikbaar. 
    

Vragen? Voor alle vragen op het gebied van zwemmen en de KNZB kunt u terecht 
bij de contactpersoon van uw kring (zie de bijlage "adressenlijst Kring 
Zwem Commissie"). 

  
Tijdens kantooruren kunt u tevens terecht bij het Bondsbureau KNZB. 
 
Postadres: 
Koninklijke Nederlandse Zwembond 
Postbus 7217 
3430 JE Nieuwegein  
 
Tel:   030 75 13 200 
Fax:   030 75 13 201 
E-mail:  zwemmen@knzb.nl 
Website: www.knzb.nl 
 
Bezoekadres: 
Wattbaan 31-49 
3439 ML Nieuwegein 
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5.2 Niveauwedstrijden 

 

Inleiding niveauwedstrijden 

Een organiserende vereniging kan met behulp van niveautabellen het inschrijfniveau 
van een wedstrijd van tevoren bepalen. We noemen dit niveauwedstrijden. Door de 
opzet van deze wedstrijden wordt het mogelijk om alle zwemmers en zwemsters op 
eigen niveau aan wedstrijden deel te laten nemen. Een organiserende vereniging kan 
op een aantal manieren invulling geven aan niveauwedstrijden. In alle gevallen dient 
de vereniging die een wedstrijd organiseert bij de aanvraag van de wedstrijd en in de 
uitnodigingen naar andere verenigingen duidelijk aan te geven dat het een 
niveauwedstrijd betreft. 
 

Niveauwedstrijden algemeen 

Negen zwemniveaus Vanaf het zwemseizoen 1998/1999 werden er vijf niveaus onderscheiden 
in Nederland. Met ingang van het zwemseizoen 2007/2008 is een nieuwe 
vereenvoudigde niveautabel ontwikkeld. In deze tabel is het aantal niveaus 
uitgebreid naar negen. Voor heel Nederland dezelfde tijden. Zo praat 
iedereen dezelfde taal en is vergelijken gemakkelijker geworden.  

Niveautabellen Er zijn niveautabellen met tijden voor de diverse leeftijden, zwemslagen en 
afstanden opgesteld om de niveaus te kunnen vaststellen. Voor het 25 en 
50m bad zijn aparte tabellen. Het A+-niveau is het hoogste, het H-niveau is 
het laagste niveau. De genoemde tijden in de tabellen geven de minimum 
tijd per niveau aan. Zwemmers die niet voldoen aan de tijd voor het H-
niveau vallen dientengevolge onder het I-niveau. De niveautabellen vindt u 
in de bijlage van dit handboek. 

  
Opvolger wedstrijden niet-
startvergunninghouders 

De wedstrijd op I-niveau (zogenaamde I-wedstrijd) is de opvolger van de 
wedstrijd voor niet-startvergunninghouders. Bij deze wedstrijden is de 
scheidsrechter gerechtigd te laten jureren met een tolerantienorm en 
bovendien mag de jury van een afwijkende samenstelling zijn. In 
tegenstelling tot de wedstrijden voor niet-startvergunninghouders staan de 
I-wedstrijden echter niet open voor alle zwemmers en zwemsters. Indien 
een zwemmer de H-niveau limiet behaalt, is deelname aan I-
niveauwedstrijden niet meer mogelijk. Op deze wijze blijft zwemmen in het 
I-niveau voor beginnende en recreatief ingestelde zwemmers aantrekkelijk. 
In de nieuwe tabel komen de tijden in de H-niveautabel ongeveer overeen 
met het E-niveau uit de oude tabellen. Organiseert u wedstrijden op (het 
oude) E-niveau dan dient u dus van de tijden in de H-tabel uit te gaan. 

  
Reglement 
niveauwedstrijden 
 

De reglementtekst betreffende niveauwedstrijden luidt: 
D4.1 Niveauwedstrijden kunnen worden ingedeeld in een A+-, A-, B-, C-, 
 D-, E-, F-, G- H- en I-niveau. 
 
D4.2 Alle organiserende verenigingen kunnen het deelnemersniveau 
 van een wedstrijd bepalen door de betreffende wedstrijd aan te 
 merken als een wedstrijd met niveau-aanduiding. De voor de 
 wedstrijd geldende niveau-aanduiding dient zowel op de 
 wedstrijdaanvraag als op de uitnodigingen voor de diverse 
 verenigingen duidelijk te worden vermeld. 
 
D4.3 De tijdslimieten voor de niveau-aanduiding worden door het 
 bondsbestuur jaarlijks vastgesteld en uiterlijk 15 juni gepubliceerd. 
 
D4.4 Inschrijvingen van individuele zwemmers welke sneller zijn dan de 
 aangemerkte niveautijden zullen door de organiserende vereniging 
 terzijde worden gelegd. 
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D4,5 Alle bepalingen van het sportreglement zijn geldig behoudens: 
 Artikel D18 bij I-niveauwedstrijden; hierbij is de scheidsrechter 
 gerechtigd een tolerantienorm in te bouwen met betrekking tot het 
 diskwalificeren van deelnemers. 
 Artikel D19 bij I-niveauwedstrijden; bij deze wedstrijden kunnen 
 een protesten worden ingediend. 
 Artikel D20 bij I-niveauwedstrijden; bij deze wedstrijden kunnen 
 geen Nederlandse records worden gevestigd, verbeterd of 
 geëgaliseerd. 

  
Bepalingen 
niveauwedstrijden  

Naast de reglementen voor niveauwedstrijden gelden een drietal 
bepalingen: 

• De niveau vaststelling dient per zwemnummer en leeftijdsgroep plaats 
te vinden met behulp van de KNZB niveautabel. 

• De inschrijftijden voor niveauwedstrijden dienen de snelste op een 
wedstrijd gezwommen tijden te zijn, uit de periode van 1 jaar 
voorafgaand aan de wedstrijddatum. 

• Indien een deelnemer op grond van de niveauaanduiding van de 
wedstrijd aan onvoldoende zwemnummers deel kan nemen kan de 
organiserende vereniging bepalen of aan deze zwemnummers buiten 
mededinging deelgenomen kan worden. 

  
Niveauvaststelling Het niveau wordt per zwemnummer vastgesteld en getoetst aan de 

niveautabel die geldt voor de betreffende deelnemer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Inschrijftijden De inschrijftijden dienen de snelste op een wedstrijd gezwommen tijden te 
zijn, uit de periode van 1 jaar voorafgaand aan de wedstrijddatum. Deze 
regel maakt het dus mogelijk dat een zwemmer die in het voorafgaande 
jaar zijn persoonlijk record niet verbeterd heeft weer een niveau terug zakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: 
Een zwemmer van 13 jaar met een 100m 
rugslag van C-niveau en een 100m 
schoolslag van B-niveau mag tijdens een 
wedstrijd van C-niveau uitsluitend 
deelnemen aan de 100m rugslag. 
Toetsing van de tijden vindt plaats aan de 
hand van de niveautabellen voor jongens 
13 jaar. 

Voorbeeld: 
Een zwemmer die op 1 oktober van enig 
jaar op de 100m schoolslag zijn 
persoonlijk record verbetert en van het C-
niveau naar het B-niveau stijgt, maar 
vervolgens gedurende 1 jaar deze tijd niet 
meer weet te benaderen kan vanaf 1 
oktober het jaar daarop weer terugzakken 
naar het C-niveau. 
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Deelnemen buiten 
mededinging 

Indien een deelnemer vanwege de niveauaanduiding slechts éénmaal 
startgerechtigd is kan de organiserende vereniging besluiten deze 
deelnemer op een ander zwemnummer buiten mededinging te laten 
uitkomen. Dit betekent dat de betreffende zwemmer niet in aanmerking 
komt voor prijzen of kan meetellen voor een eventuele puntentelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Drie wedstrijdvarianten In deze handleiding zullen we de volgende wedstrijdvarianten met u 

doornemen: 

• wedstrijd met één niveauaanduiding 

• wedstrijd met meerdere niveauaanduidingen 

• zwemwedstrijd met niveauadvies 
 

Voorbeeld: 
Een zwemmer van 16 jaar met een 100m 
rugslag van B-niveau en een 100m 
schoolslag van D-niveau mag tijdens een 
wedstrijd van D-niveau uitsluitend 
deelnemen aan de 100m schoolslag. De 
organiserende vereniging kan besluiten 
deze zwemmer op de 100m rugslag 
buiten mededinging te laten deelnemen. 
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5.3 Zwemwedstrijd met één niveauaanduiding 

 
Wat is een wedstrijd met één 
niveauaanduiding? 

Bij een wedstrijd met één niveauaanduiding komen zwemmers en 
zwemsters van hetzelfde niveau tegen elkaar uit. De organiserende 
vereniging stelt bij het uitschrijven van de wedstrijd het niveau vast. 
Bij deze wedstrijd is deelname van zwemmers en zwemsters die 
sneller zijn dan het aangeduide niveau niet mogelijk. Te snelle 
inschrijvingen worden door de organisatie niet opgenomen in het 
programma. 

  
Aanvragen van een 
niveauwedstrijd 

U dient een niveauwedstrijd op de reguliere wijze aan te vragen. Op 
het aanvraagformulier geeft u het niveau van de wedstrijd aan. 

  
Uitschrijving en uitnodiging van 
een niveauwedstrijd 

In de uitschrijving en uitnodiging van de wedstrijd dient de 
organiserende vereniging duidelijk aan te geven dat het een 
wedstrijd met niveauaanduiding betreft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien een organiserende vereniging een te snelle inschrijving niet 
accepteert is het wenselijk dat hierover contact opgenomen wordt 
met de inschrijvende vereniging. 

  
I-wedstrijden Voor een wedstrijd met niveauaanduiding I geldt er een aantal 

afwijkende reglementbepalingen: 

• bij een wedstrijd met uitsluitend programmanummers op I-niveau 
dienen de scheidsrechter de bevoegdheid K en de jurysecretaris 
de bevoegdheid J te bezitten. Voor de overige juryleden bestaat 
geen minimale bevoegdheid. 

• bij I-wedstrijden is de scheidsrechter gerechtigd een 
tolerantienorm in te bouwen met betrekking tot het beoordelen 
van de zwemslagen. 

• bij I-wedstrijden kunnen geen protesten worden ingediend. 

• bij I-wedstrijden kunnen geen Nederlandse records gevestigd, 
verbeterd of geëgaliseerd worden. 

 

In geval een vereniging een wedstrijd met 
niveauaanduiding C gaat organiseren dient dat 
als volgt omschreven te worden:  
 
“Deze zwemwedstrijd is een wedstrijd met 
niveauaanduiding C, te snelle inschrijvingen 
worden niet geaccepteerd”. 
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5.4 Zwemwedstrijd met meerdere niveauaanduidingen 

 
Wat is een wedstrijd met 
meerdere niveauaanduidingen? 

Bij een niveauwedstrijd met meerdere niveaus kunnen 
zwemmers en zwemsters van verschillende niveaus aan de start 
verschijnen op één wedstrijd. De verschillende niveaus 
zwemmen echter niet tegen elkaar maar worden in aparte 
programmanummers ondergebracht. 

  
Aanvragen van een 
niveauwedstrijd met meerdere 
niveaus 

U dient een niveauwedstrijd op de reguliere wijze aan te vragen. 
Op het aanvraagformulier geeft u de niveaus van de wedstrijd 
aan. 

  
Uitschrijving en uitnodiging van 
een niveauwedstrijd 
 

In de uitschrijving en uitnodiging van de wedstrijd dient altijd 
duidelijk aangegeven te worden dat het een niveauwedstrijd 
betreft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien een organiserende vereniging een te snelle inschrijving 
niet accepteert dient hierover vooraf contact opgenomen te 
worden met de inschrijvende vereniging. 

  
Uitschrijving 
Uitnodiging 
Programma 

In de uitschrijving, uitnodiging en programma dient u per 
programmanummer het niveau duidelijk aan te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Prijzen De organiserende vereniging kan per programmanummer prijzen 

beschikbaar stellen. 
  
Jury en jurering Voor de programmanummers op I-niveau geldt dat er met een 

tolerantienorm gejureerd kan worden. Indien de wedstrijd naast 
programmanummers op I-niveau ook zwemnummers van andere 
niveaus bevat dient de jury wel te zijn samengesteld volgens de 
eisen die gesteld zijn aan ‘andere wedstrijden’. De nummers op 
andere dan I-niveau dienen geheel volgens het KNZB reglement 
te worden gejureerd. 

 
 
 

In geval een vereniging een wedstrijd met 
niveauaanduiding C en E gaat organiseren 
dient dat als volgt omschreven te worden:  
 
“Deze zwemwedstrijd is een wedstrijd met 
niveauaanduiding C en E, te snelle 
inschrijvingen worden niet geaccepteerd”. 

Voorbeeld: 
Pr.nr. 1  100m vrije slag heren C-niveau 
Pr.nr. 2 100m vrije slag heren E-niveau 
Pr.nr. 3 50m rugslag meisjes Jeugd 1 en 2 C-niveau 
Pr.nr. 4 50m rugslag meisjes Jeugd 1 en 2 E-niveau 
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5.5 Zwemwedstrijd met een niveau-advies 

  
Wat is een zwemwedstrijd met 
een niveauadvies 

Bij wedstrijden met niveauadvies geeft de organiserende 
vereniging in de uitnodiging aan dat de wedstrijd in eerste 
instantie bedoeld is voor zwemmers en zwemsters van het 
aangegeven niveau. Zwemmers van een hoger niveau kunnen 
(in overleg) echter wel toegelaten worden. Voor wedstrijden met 
een niveauadvies zijn de reglementbepalingen betreffende 
niveauwedstrijden niet van toepassing. De niveautabellen worden 
in dit geval slechts als richtlijn voor de sterkte van het 
deelnemersveld gehanteerd. 

  
Aanvragen van een 
zwemwedstrijd met niveauadvies 

U dient een wedstrijd met niveauadvies op de reguliere wijze aan 
te vragen. 

  
Uitschrijving en uitnodiging van 
een zwemwedstrijd met 
niveauadvies 

In de uitnodiging of aankondiging van de wedstrijd dient altijd 
duidelijk aangegeven te worden dat het een zwemwedstrijd met 
niveauadvies betreft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In geval een vereniging een meerkamp gaat 
organiseren die in eerste instantie bedoeld is 
voor zwemmers en zwemsters van C-niveau 
dan dient dat als volgt omschreven te worden:  
 
“Deze zwemwedstrijd is een zwemwedstrijd 
met niveauadvies C, te snelle inschrijvingen 
kunnen wel geaccepteerd worden”. 
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Bijlage 1 Adressenlijst Kring Zwem Commissie 

Kring Groningen 

Doornbos-Oomkens Mw G.H. Zetter 11 9934 NM Delfzijl 0596-611157 
greetdoornbos@yahoo.com  

Kring Friesland 

Groninger-Wouters Mw Y. Oppenhuizerweg 34 8606 AS Sneek 0515-422205 

Kring Drenthe 
Stenveld-Tempels Mw J.L. Westrupstraat 8 9402 HH ASSEN 0592-342032 
jannystenveld@hotmail.com  

Kring Overijssel 
Veldman-Tuinenburg Mw H.H.M. De Heerd 20 8102 LH Raalte 0572-362595 
helenveldman@home.nl  

Kring Gelderland 

Willemsen H. Klingmakersdonk 407 7326 GJ Apeldoorn 055-5412241 
hennie.willemsen@chello.nl  

Kring Utrecht 
Stel-Meijer Mw T.A. Wolweverslaan 32 3454 GL De Meern 030-6663895 
tastelmeijer@hotmail.com  

Kring Amsterdam-’t Gooi 
Huijdts W.E.L. Hoge Larenseweg 330 1222 RN HILVERSUM 035-6851730 
welhuijdts@zonnet.nl  

Kring Noord Holland 

Wauters A.J.A. Frans Halsstraat 81 1741 KC Schagen 0224-213120 
a.wauters@planet.nl  

Kring Gouwe Rijnstreek 

Steenwinkel-vd Noll Mw A. Heesterlaan 2 2803 BL Gouda 0182-536173 
ansteenwinkel@kpnplanet.nl  

Kring Haaglanden 

Hupkes-vd Toorn Mw A.P.J. Koningin Emmaplantsoen 4 2231 TZ RIJNSBURG 071-4080474 
w.hupkes@wxs.nl  

Kring Rotterdam 

Knoop J.A. de Vijverlaan 321 2923 TH Krimpen ad IJssel 0180-520108 
hans.deknoop@orange.nl  

Kring Zeeland 

Munck C.J.R.de Dahlialaan 54 4401 HB Yerseke 0113-572953 
jaapdemunck@zeelandnet.nl  

Kring Noord Brabant  
Aanraad-Luyten Mw D.A.J. Heesterberg 38 4708 HS Roosendaal 0165-568662 
dianne@knzbkringbrabant.nl  

Kring Limburg  

Voorde-Kolenburg Mw A.G.M.ten Lod. van Deysselstraat 4 6464 CW Kerkrade 045-5462918 
kzc@knzbkringlimburg.nl  
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Bijlage 2 Tarieven, administratieve boetes en administratie 
heffingen Handboek Zwemmen 2009/2010 
 
Als gevolg van artikel B 30.5 van het Huishoudelijk Reglement, op basis waarvan een indexering van  
3,5 % is toegepast, gelden voor 2009 de navolgende tarieven, normbedragen administratieve boetes 
en administratieve heffingen. 
 

Tarieven Zwemmen 
Administratieve heffingen: 
Recordpoging € 26,55  
    
Lange Afstand Circuit per deelnemer € 4,80  
Nationale Speedo Club Meet per deelnemer € 4,80  
Nationale Speedo Dag  per deelnemer € 18,05  
    
Startgeld Nederlandse Kampioenschappen estafetteploeg € 11,50  
Startgeld Nederlandse Kampioenschappen individueel  € 4,80  
Startgeld Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen € 11,35  
Startgeld Nederlandse Masters Kampioenschappen estafetteploeg € 9,70  
Startgeld Nederlandse Masters Kampioenschappen individueel € 7,55  
Startgeld Nederlandse Kampioenschappen 800/1500/5000 meter € 5,85  
Inschrijvingen ontvangen na sluiting inschrijftermijn:    
- zwemmen/openwater zwemmen/masterszwemmen per start € 26,35  
    
SwimKick weekend € 154,15  
SwimKick stageweek € 261,90  
    
Medaille Lange Afstand Circuit € 5,20  
Medaille Open Water Circuit € 5,15  
    
Prestatiemedaille    
Zilver € 9,90  
Brons € 7,75  
    
Abonnement Bestuurlijk Informatie Bulletin via e-mail  Gratis  
Abonnement Nieuwsbrief Zwemmen via e-mail  Gratis  
    
Huishoudelijk reglement (Afdeling B) 
B 30.2 Contributie voor elk lid onder 12 jaar met startvergunning € 11,55  
B 30.2 Contributie voor elk lid van 12 jaar en ouder met startvergunning € 38,05  
 
Algemeen sportreglement (Afdeling C): 
C 9.1 Aanvraagkosten wedstrijden tot 1-9-2009 € 36,50  
C 9.1 Idem vanaf 1-9-2009 € 37,80  
C 9.1 Idem tot 1-9-2009 met 11 of minder deelnemers buitenland:    
 1

e
 deelnemer, € 4,45  

 en voor iedere volgende deelnemer € 3,20  
C 9.1 Idem vanaf 1-9-2009 met 11 of minder deelnemers buitenland:    
 1

e
 deelnemer, € 4,60  

 en voor iedere volgende deelnemer € 3,30  
C10.9 Overschrijving startvergunninghouder (niet index-gevoelig) € 11,35  
C10.B2 Dagstartvergunningen tot 1-7-2009  € 5,80  
 Idem vanaf 1-7-2009 € 6,00  
 
 

Alle prijzen zullen per 1 januari 2010 verhoogd worden met het prijsindexcijfer. 
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Zwemmen (Afdeling D): 
D 21.3 Nationale Zwemcompetitie    
 Hoofd/A/B/C-klasse € 156,95  
 1e en 2e

 
klasse district € 136,95  

 3e klasse district € 89,75  
 
 
Administratieve boete-tarieven : 
In onderstaande lijst zijn de normbedragen aangegeven. Indien er aanleiding is een hogere boete dan 
de norm op te leggen, dan is dat aan het in de reglementen genoemde bondsbestuur gedelegeerd.  
De maximale administratieve boete bedraagt € 171,00 (art. B31.1). 
 
Huishoudelijk reglement (Afdeling B): 
B 31.2a Het niet tijdig voldoen van contributie of anders verschuldigde gelden 

(wekelijks) € 8,35 
B 31.2b Het niet juist invullen van formulieren € 11,55 
B 31.2c Het niet verstrekken van gevraagde inlichtingen binnen een daarvoor 

gestelde termijn (wekelijks) € 11,55 
 
Algemeen sportreglement (Afdeling C): 
C 6.3 Te laat aanvragen wedstrijden € 8,35 
C 6.3 Houden wedstrijd zonder toestemming € 38,50 
C 7.2 Verplichting tot restitutie inleggeld bij niet doorgaan van wedstrijden € 38,50 
C 8.1 Deelnemen aan wedstrijden, die niet zijn goedgekeurd € 38,50 
C 10.6 Deelnemen zonder startvergunning € 27,55 
C 11.2 Geen toestemming vragen voor wedstrijden in het buitenland € 27.55 
C 11.2 Niet tijdig toestemming vragen voor wedstrijden in het buitenland € 8,35 
C 11.3 Niet inzenden proces-verbaal bij wedstrijden in het buitenland 

(wekelijks) € 8,35 
C 14.1 Inschrijven niet gerechtigde deelnemers / ploegen € 8,35 
 Ongerechtigde/onjuiste inschrijving: alle sectoren  per start € 26,35 
C 14.2 Accepteren van inschrijvingen die niet door of namens de secretaris zijn 

gedaan € 13,80 
C 14.4 Ongerechtigd inschrijven van een deelnemer op twee plaatsen op één 

dag € 27,55 
C 14.5 Herhaald niet gestand doen van inschrijvingen  € 38,50 
C 15.2 Niet nakomen van verplichtingen ten aanzien van het uitreiken van 

prijzen 
Waarschuwing 

C 16.3 Niet tijdig inzenden proces-verbaal (wekelijks) € 8,35 
C 16.4 Niet volledig invullen proces-verbaal € 8,35 
 
Zwemmen (Afdeling D): 
C 14.5 Niet gestand doen persoonlijke inschrijving € 2,65 
C 14.5 Niet gestand doen estafette inschrijving  € 2,65 
 Niet gestand doen persoonlijke inschrijving zonder afmelding € 7,90 
 Niet gestand doen estafette inschrijving zonder afmelding € 7,90 
C 14.5 Niet gestand doen persoonlijke inschrijving NK zonder afmelding € 38,50 
C 14.5 Niet gestand doen estafette inschrijving NK zonder afmelding € 38,50 
C 14.5 Niet gestand doen persoonlijke inschrijving NK tijdens finale zonder 

afmelding 
€ 52,40 

C 14.5 Niet gestand doen estafette inschrijving NK tijdens finale zonder 
afmelding 

€ 52,40 

 
 
 

Alle prijzen zullen per 1 januari 2010 verhoogd worden met het prijsindexcijfer. 
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Bijlage 3 KNZB Nationale Wedstrijdkalender 2009/2010 
 

 Versie 19 mei 2009 wijzigingen voorbehouden  

  

Datum Evenement Locatie 

2009   

Augustus   

15 aug - 1 nov LAC periode 1  

September  

19 Nationale Speedo Dag n.n.b. 

19 sep - 8 nov SwimKickwedstrijden deel 1  

27 Nederlandse Estafette Kampioenschappen Junioren/Senioren n.n.b. 

Oktober  

3-4 E.ON Nationale Zwemcompetitie deel 1  

10-11 Speedowedstrijden deel 1  

November  

2 nov - 10 jan 2010 LAC periode 2  

9 nov - 17 jan 2010 SwimKickwedstrijden deel 2  

14-15 E.ON Nationale Zwemcompetitie deel 2  

21-22 Kring Speedo Club Meet  

27-29 Dutch Open Swim Cup n.n.b. 

December  

12-13 Speedowedstrijden deel 2  

18-20 Open Nederlandse Kampioenschappen Korte Baan n.n.b. 

25-26 KERST 

  

2010  

Januari  

9-10 Kring Kampioenschappen Korte Baan  

16-17 E.ON Nationale Zwemcompetitie deel 3  

11 jan - 14 mrt LAC periode 3  

22-24 Nederlandse Masters Kampioenschappen Korte Baan n.n.b. 

23-24 Speedowedstrijden deel 3  

18 jan – 28 febr SwimKickwedstrijden deel 3  

29-31 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Korte Baan n.n.b. 

30-31 alternatieve datum speedowedstrijden deel 3  

Februari  

27 Meerkringenontmoeting n.n.b. 

Maart  

1 maart – 18 april SwimKickwedstrijden deel 4  

6 Nationale Speedo Club Meet n.n.b. 

13-14 E.ON Nationale Zwemcompetitie deel 4  

20-21 Speedowedstrijden deel 4  

27-28 alternatieve datum speedowedstrijden deel 4  

27-28 Districtskampioenschappen Lange Afstanden  
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April  

2-3 Nederlandse Kampioenschappen 5000 meter n.n.b. 

4-5 PASEN  

10-11 Finaleronde Hoofdklasse n.n.b. 

10-11 Promotie-/degradatiewedstrijd Hoofd/A-klasse n.n.b. 

10-11 Promotie-/degradatiewedstrijd C-klasse/District 1
e
 klasse  

10-11 E.ON Nationale Zwemcompetitie deel 5  

17-18 Speedowedstrijden deel 5  

22 Overleg KNZB / Kring Zwemcommissie / speedotellers Nieuwegein 

24 Algemene Ledenvergadering KNZB Nieuwegein 

25 Nederlandse Junioren Kampioenschappen 800/1500 meter n.n.b. 

Mei  

7-9 Nederlandse Masters Kampioenschappen Lange Baan n.n.b. 

13 HEMELVAART  

15-16 Kring Kampioenschappen  

23-24 PINKSTEREN  

29-30 Kring Kampioenschappen  

Juni  

5-6 alternatieve datum Kring Speedo Finale  

10-13 Open Nederlandse Kampioenschappen n.n.b. 

12-13 Kring Speedo Finale  

18-20 Nederlandse Junioren Kampioenschappen  n.n.b. 

26-27 Nederlandse Sprint Kampioenschappen n.n.b. 

Juli  

Augustus  

16 aug - 2 nov LAC periode 1  

September  

18 Nationale Speedo Dag n.n.b. 
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Bijlage 4 Niveautabellen 

 
 
 
 
 
Deze tabellen kunt u terugvinden op de website van de KNZB onder: 
 
 
www.knzb.nl 
Zwemmen 
Talentherkenning & Talentontwikkeling 
Meerjaren Selectiesysteem 

� MSS jongens/heren 
� MSS meisjes/dames 

 
 
 





 

01-06-09 

 


	Begeleidende_tekst.pdf
	Handboek_Zwemmen_20092010___Deel_1.pdf
	Handboek_Zwemmen_20092010___Deel_2.pdf
	Handboek_Zwemmen_20092010___Deel_3a.pdf
	Handboek_Zwemmen_20092010___Deel_4.pdf
	Handboek_Zwemmen_20092010___Deel_5.pdf
	Handboek_Zwemmen_20092010___bijlage.pdf

