
Reactie op (O)NK limieten 

Dat het niet meevalt, om door je voorgangers uitgedacht en ingezet beleid voort te zetten, geloof ik 

graag. Zeker niet als dat beleid (ik doel dan op het MOZ met al haar bijbehorende producten) is 

ontsproten aan de visie van mensen als André Cats, later Marcel Wouda en op de achtergrond steeds 

Ad Roskam. Mensen die zowel conceptueel als inhoudelijk zeer sterk zijn. En juist deze personen 

hebben er ook nog eens meer dan 10 jaar over gedaan om die visie en dat gedachtengoed, ondersteund 

door de nieuwste wetenschappelijke inzichten, te verwoorden in het MOZ. 

 

Zelf heb ik de ‘geboorte’ van het MOZ van redelijk dichtbij mogen meemaken. In die periode 

assisteerde ik zowel André als Marcel regelmatig bij diverse activiteiten. En vanuit de door de KNZB 

georganiseerde topcoachopleiding hebben we het zeer regelmatig gehad over het ondewerp 

talentontwikkeling en als stageopdracht heb ik samen met Marcel de eerste versie van de bij het MOZ 

behorende trainingszones mogen ontwikkelen. 

 

Zo’n MOZ-visie en gedachtengoed overnemen om van daaruit verder te bouwen heeft tijd nodig. En 

dat er dan, zeker in het begin, door de opvolgers bij de KNZB (met al hun enhousiasme en ambitie) zo 

af en toe beslissingen worden genomen die niet helemaal consequent in lijn zijn met het MOZ is 

begrijpelijk. Dat we nu echter 3 jaar verder zijn en er binnen de KNZB blijkbaar nog niemand is 

opgestaan die het aanwezige enthousiasme kan beteugelen en in lijn kan brengen met de 

oorspronkelijke uitgangspunten van het MOZ vind ik gewoon spijtig. 

 

In de eerste plaats is het natuurlijk al erg jammer dat men er niet in slaagt een solide limietenbeleid 

neer te zetten. Twee jaar geleden waren de limieten ‘ineens’ zo verschrikkelijk scherp dat ze net zo 

goed niet opgesteld hadden hoeven worden. In de praktijk moest er bijna altijd op de ranglijsten terug 

gegrepen worden om de meeste programma nummers nog enigszins te vullen. Toen was, vrij vertaald, 

de reactie van de beleidsmakers; tja, dat is nu eenmaal het niveau waar we wel naar toe moeten. Het is 

gebaseerd op de internationale ontwikkelingen. En die gaan snel! 

Vorig jaar waren de limieten ineens belachelijk langzaam. Maar dat was ‘prachtig’ volgens diezelfde 

beleidsmakers. Lekker veel deelnemers. En op jonge leeftijd laagdrempelig kennis maken met een 

NK! 

En welke argumentatie er wordt gehanteerd bij de limieten voor de komende NK’s heeft iedereen zelf 

onlangs kunnen lezen. 

Elke argumentatie is weer even prachtig verwoord. En elke argumentatie lijkt ook oprecht gemeend. 

Sterker nog, ze zijn ook tot op zekere hoogte steekhoudend. Ik vind het alleen zo jammer dat ik er in 

elk geval geen eenduidige lijn in kan ontdekken. En nog spijtiger vind ik dat ik in tout zwemmend 

Nederland werkelijk niemand kan vinden die mij die lijn wél uit kan leggen. 

 

In de tweede plaats vind ik het erg jammer dat de huidige limieten & bepalingen eigenlijk twee 

belangrijke peilers onder het oorspronkelijke MOZ wegslaan. Een van de uitgangspunten van het 

MOZ was namelijk dat ‘we’ er vanaf moeten dat zwemmers en trainers alleen op de korte termijn zijn 

gefixeerd. De ontwikkeling van de atleet op de lange termijn moet centraal staan. Dit uitgangspunt 

vind je terug in het iMOZ-instrument en in het geformuleerde aantal te zwemmen wedstrijden per jaar.  

Dit uitgangspunt vond je voorheen óók terug in de NK-limieten. Als je het limiet voor de winter NK 

had gehaald, beschikte je doorgaans ook al over de limieten voor de zomer NK. De trainer kon met 

desbetreffende pupillen een traject starten wat zou resulteren in prachtige resultaten op die zomer NK. 

Zonder tussentijds nog bij allerlei wedstrijden op ‘limietenjacht’ (=korte termijn!) te moeten. 

Zoals de uitgangspunten nu zijn geformuleerd moeten in elk geval de mensen die in de winter nét hun 

NK limieten hebben behaald wel weer de korte termijn politiek bedrijven. En als deze bepalingen ook 

voor de komende jaren zo worden gehanteerd (en daar heeft het alle schijn van als ik de toelichting 

goed interpreteer) geldt dit fenomeen in het vervolg voor bijna alle zwemmers, omdat de gezwommen 

NK tijden op kort bad ook niet meer als limiettijd voor het zomertoernooi zouden kunnen gelden. 

 

Laten we eens de situatie van een willekeurige talentvolle jongen uit bijvoorbeeld de kring Groningen 

als voorbeeld nemen. Deze jongen traint alleen maar op 25m bad en heeft géén mogelijkheden om zich 

te plaatsen bij kringkampioenschappen omdat ook die alleen maar op 25m bad gehouden kunnen 



worden. Zodra hij dus wedstrijden gaat zwemmen op 50m bad heeft hij eerst al een paar wedstrijden 

nodig om überhaupt te ‘wennen’ aan het 50m bad. En vervolgens moet hij zich ook nog plaatsen. 

Hoewel talentvol, als je jeugd of seniorenzwemmer bent zwem je niet meer elke wedstrijd ‘eventjes’ 

een PR. Dat betekent op z’n minst; gas terug voor de wedstrijd, misschien wel een mini-taper en/of 

scheren. Wil zo’n jongen bij een NK 2x per dag zwemmen, dan moet hij zo’n mini-taper dus bij maar 

liefst 3-4 limietwedstrijden doen! Aangezien je bij limietwedstrijden slechts 2 tot hooguit 3 afstanden 

goed kan zwemmen. En dan ben je ook nog eens afhankelijk van het programma. 

Kortom hij wordt op deze manier ‘gestimuleerd’ om misschien wel 7-8x het hele land door te rijden 

om op limietenjacht te gaan. Want zo vaak kan hij echt niet in Drachten terecht. Dat kost ‘m 

verschrikkelijk veel tijd, energie en ook nog eens geld. En ’t kost ‘m z’n opbouw met het oog op de 

‘langere termijn’. En hoeveel harder zou hij gaan zwemmen als hij diezelfde tijd, energie en geld zou 

besteden aan eens 1-2 gerichte trainingsweekenden en/of weken op 50m bad? 

Natuurlijk moet zo’n jongen gestimuleerd worden om ook eens een aantal wedstrijden op 50m bad te 

draaien. En dat zoiets tijd, geld en energie kost is ook niet erg. Als zo’n jongen echter al wel over de 

limieten beschikt hangt dat niet als een zwaard van Damocles boven zijn prestaties. Hij hoeft niet in 

paniek te raken als de eerste wedstrijdresultaten wat tegenvallen, de coach kan gewoon doorgaan met 

de trainingen volgens de planning en bij die wedstrijden kan het accent eens op wat anders gelegd 

worden dan ‘zo snel mogelijk zwemmen’. Ik vond juist altijd de 50m bad wedstrijden heel geschikt 

om juist eens wat zaken te oefenen met het oog op de lange termijn. Eens oefenen met extra lange 

onderwaterfases, experimenteren met race-verdelingen, experimenteren met slagfrequenties in het 2
e
 

deel van elke baan etc. etc. Dat ‘oefenen’ wordt een stuk lastiger als die zwemmer (en zijn ouders) 

zich meer druk maken over de NK limiet die nog behaald moet worden. Natuurlijk was het fijn als 

uiteindelijk de limiet ook en passant behaald zou worden op 50m bad. Dat leverde een veel prettigere 

startpositie op! Het was alleen geen absolute ‘must’. Een subtiel detail! 

 

De tweede peiler die met de huidige NK limieten wordt stukgeslagen is die van de geleidelijke 

opbouw. 

Bij het MOZ heeft men bedacht om ook in kaart te brengen hoe een zwemmer zich ook qua tijden zou 

moeten kunnen ontwikkelen. Dit zijn de beruchte niveau tabellen geworden. Zit je op D-niveau, dan 

zou je, met een ‘normale ontwikkeling’ volgens het MOZ, het jaar daarop ook op D-niveau uit moeten 

kunnen komen. 

Als je kijkt naar het aantal zwemmers wat een bepaald niveau haalt zul je zien dat je dus een soort 

pyramidemodel krijgt. Niet elke zwemmer is immers in de gelegenheid (of heeft de motivatie) om de 

gewenste stappen volgens het MOZ te zetten. Zeker niet in het oudere segment. 

Door de opbouw van limieten nu krijg je een soort pyramide die niet geleidelijk stijgt maar die 

exponentieel uitmondt in een scherpe piek. De effecten daarvan waren onder andere heel duidelijk te 

zien bij de NK sprint waar bij de heren 100 ws slechts 3 deelnemers waren gekwalificeerd en bij de 

jeugd ruim 40. Lekker motiverende omstandigheden om seniorenzwemmers aan het ‘zwemmen te 

houden’. Tussen al die ‘ukkies’. 

Wat ik veel erger vind is dat je zwemmers nu ook stimuleert om ‘harder’ te lopen dan het MOZ. Wil je 

immers op NK niveau blijven, dan moet je niveau elk jaar stijgen en dat lukt ‘formeel gezien’ alleen 

als je dus afwijkt van het MOZ en een ‘snellere route’ gaat bewandelen. (Sneller meer en sneller 

harder trainen). 

Nu weet ik uit eigen ervaring dat dit niet per definitie nodig is, maar dan deugen óf je tabellen niet, óf 

je MOZ niet, óf je limieten niet. Feit is, dat ze momenteel in elk geval qua gedachtengoed niet met 

elkaar in overeenstemming zijn. 

Nu heb ik inhoudelijk wel mijn bedenkingen over de huidige samenstelling van de niveau tabellen, 

maar daarover een andere keer meer. Momenteel is het ‘t ‘minst slechte’ wat we hebben. En mijn 

opmerkingen slaan ook niet op de inhoudelijke tabellen, maar op de ideeën erachter. 

 

Het laatste wat ik nog wil opmerken is dat er een tweedeling in zwemmend Nederland wordt gecreërd. 

Veel talenten groeien op bij kleine clubs. Die halen ‘per ongeluk’ eens een NK limiet. En van daaruit 

komen ze ‘boven drijven’. Door het behalen van een limiet ervaren zelf dat ze een bepaald talent 

hebben en niet zelden gaan ze dan op zoek naar ‘meer’. Ze komen uit bij een grotere vereniging en 



groeien door naar een prachtige zwemcarriére. Zelf heb ik in de afgelopen 14 jaar in de regio 

Leeuwarden zo minstens 10 NK zwemmers zien ‘opbloeien’.  

Vaak zijn zulke zwemmers de ‘grootste talenten’ die er zijn. Met 3-4 uurtjes trainen nét een NK-limiet 

halen… Met zulke gasten moet je aan de slag. Daar is nog veel meer uit te halen! 

En zelfs bij de juniorenselecties van de KNZB hadden we elk jaar zo’n 25% van de populatie die bij 

écht super kleine clubjes vandaan kwamen. 

 

Zulke zwemmers gaan nu niet eens meer ‘per ongeluk’ een NK limiet halen. Want kleine verenigingen 

gaan écht niet naar een limietwedstrijd op 50m bad waar 90% van hun overige leden al op voorhand 

wordt uitgeschreven. Kortom deze zwemmers komen niet of in elk geval veel moeilijker in aanraking 

met een hoger zwemniveau. 

 

En ook voor laatbloeiers wordt het ontzettend moeilijk om aan te sluiten. Ik heb diverse zwemmers 

mogen begeleiden die pas op 11 of 12 jarige leeftijd serieus zijn begonnen met zwemmen en die 

uiteindelijk zijn doorgegroeid naar NK(-sen) medaille niveau. Als ik terug kijk op hun carriére, met in 

het achterhoofd de huidge strategie van de KNZB, betwijfel ik of deze zwemmers tot die hoogte 

hadden kunnen (en durven) stijgen. 

 

Kortom, bij de KNZB werken op dit gebied momenteel fantastische mensen met een enorme 

dadendrang die af en toe iets te ver doorschieten waardoor ze hun eigen beleid torpederen. Het zou 

mooi zijn als ze een klankbordgroep hebben, (waarin ook mensen zitten met oog op kleine(re) 

verenigingen), die af en toe nét de scherpe randjes er even vanaf kunnen halen voordat genomen 

besluiten worden gecommuniceerd. En wellicht dat ook de oorpsronkelijke grondleggers van het MOZ 

zo af en toe hun licht eens kunnen laten schijnen over voorgenomen aanpassingen. Die wonen en 

werken nog steeds in Nederland, die kun je dus gewoon bellen, en die zijn vast niet beroerd om af en 

toe eens wat gefundeerd advies te geven.  

 

Tot het eerst volgende konijn wat uit de hoge KNZB-hoed wordt getoverd ga ik in elk geval eerst maar 

weer op een creatieve manier bezig met m’n eigen zwemmers. Vanuit de door de KNZB-gecreeërde 

nieuwe kaders ga ik toch weer een omgeving proberen te scheppen waarin de aan mij toevertrouwde 

zwemmers zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen. 

 

In de tussentijd blijf ik hopen dat het ‘toveren’ toch langzaam maar zeker over gaat in een solide en 

logisch beleid, waarin de onderlinge samenhang van de diverse aspecten duidelijk naar voren komt. 

 

Henri Koek (op persoonlijke titel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


