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1. Voorwoord 
 
Beste Open Water Zwemliefhebbers, 

 

Vanaf medio juni duiken we weer met z’n allen het Open water in. De Twenterand Kanaalrace in 

Vriezenveen neemt de seizoensopening voor haar rekening en de klassementsprijzen worden dit jaar 

uitgereikt bij de Osse Maasrace. Een seizoen met een grote diversiteit aan evenementen, met de 

NK’s weer in het IJsselmeer en de twee zilte kanalen in Zeeland.  

 

Het Open Water seizoen 2017 gaat zich laten kenmerken door de opkomst van de sponsortochten. 

Steeds meer organisaties zoeken de samenwerking met City swims, Swim2fight Cancer en nu ook 

het door de KNZB omarmde concept Zwem voor MIJ. Deze organisaties maken een bewuste keuze 

om de prestatietochten een van de belangrijkste nummers te maken om zo meer ongebonden 

zwemmers te interesseren voor onze sport en op die manier de sport verder te promoten. Vanuit de 

KNZB worden de organisaties die Zwem voor MIJ hebben opgenomen in het programma ondersteunt 

met centrale inschrijving, extra promotie en materialen ter aankleding van het evenement. Maarten 

(van der Weijden), Inge (Dekker) en Joost (Reijns) zullen hun gezicht laten zien bij deze 

evenementen. Verregaande samenwerking met Mijn Zwemcoach maakt het nu ook mogelijk om 

deze zwemmers te laten starten bij uw evenement, zowel bij prestatie- en/of sponsortochten als op 

reguliere wedstrijdonderdelen.  

 

Begin dit jaar heeft de FINA kenbaar gemaakt dat er nieuwe regels omtrent het gebruik van wetsuits 

van toepassing zijn. Bij watertemperaturen boven de 20 graden zijn wetsuits verboden, tussen de 

18 en 20 graden mogen deelnemers zelf kiezen en onder de 18 graden zijn dergelijke pakken 

verplicht. De KNZB neemt deze regels over, maar kiest er voor om 2017 als overgangsjaar in te 

richten. Dat wil zeggen dat komend seizoen de FINA regels van toepassing zijn, maar als het gaat 

om de wetsuits dat hierop nog niet wordt gehandhaafd. De KNZB/TOWZ gaat het komende seizoen 

goed monitoren wat de ervaringen hiermee zullen zijn en zal na afloop van het seizoen rapporteren 

aan het KNZB bestuur. 

 

We wensen iedereen een succesvol Open Water seizoen toe, met hopelijk veel goed weer en prettige 

watertemperaturen! 

 

 

KNZB Taakgroep Open Water Zwemmen   KNZB – programma coördinator zwemmen 

Caroline Smits      Jeroen Dellebeke 

Dennis Wijbenga 

Henk Labordus 

Richard Broer 
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2. Gebruik wetsuits bij Open Water wedstrijden1 
Nieuwegein - dinsdag 25 april 2017 - Begin dit jaar heeft de FINA bekend gemaakt dat per 1 januari 

2017 nieuwe regels effectief zijn voor het gebruik van wetsuits in het Open Water zwemmen in 

verband met de gezondheid en veiligheid van zwemmers. Deze regels schrijven voor dat een wetsuit 

verplicht is, wanneer de watertemperatuur onder de 18 graden is. Is de temperatuur tussen de 18 

en 20 graden dan is het dragen van een wetsuit optioneel en boven de 20 graden is een wetsuit 

verboden. 

Het bestuur van de KNZB maakt hierbij bekend dat deze FINA regels ook binnen Nederland van 

toepassing zijn. Wel zal er voor het aanstaande Open Water seizoen (2017) door de KNZB een 

overgangsjaar worden toegepast. In het komende jaar mag er nog zonder wetsuit worden 

gezwommen. In principe gelden de FINA regels, maar er wordt niet op gehandhaafd. De regels en 

de uitvoering zullen zo snel mogelijk na het seizoen geëvalueerd worden. 

Wanneer Nederlandse sporters in het buitenland actief zijn bij een FINA evenement, worden deze 

regels wel gehandhaafd en daarmee dient door de zwemmers dus ook rekening te worden 

gehouden. Ook wanneer er in Nederland een FINA evenement wordt georganiseerd dienen de regels 

aangehouden te worden. 

KNZB 

Nieuwegein, april 2017 

De volledige FINA publicatie is te vinden op: 

http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bureau_on_2_dece

mber_2016_clean.pdf (Onderdeel BL 8.5) 

 

Let op! 

Dit betekent niet dat oude zwempakken die sinds 2009 niet meer mogen nu ineens wel gebruikt 

kunnen worden in wedstrijdverband. Als het gaat om reguliere zwemkleding, is nog steeds een FINA 

goedgekeurde zwembroek of badpak vereist. 

We adviseren organisaties en officials vooraf te checken op de aanwezigheid van het FINA label bij 

de zwemkleding, zoals reeds gebruikelijk is de afgelopen jaren. 

Uitvoeringsbesluit bestuur KNZB 

Na intensief overleg met de Taakgroep Open Water Zwemmen en Medische Commissie is besloten 

tot een extra aanvulling om een juiste toepassing in het Nederlandse Open Water Circuit mogelijk te 

maken. Deze extra aanvulling heeft als belangrijkste reden dat op FINA-niveau uitsluitend 

wedstrijden van 5, 10 en 25 kilometer georganiseerd worden. In Nederland wordt een groot deel 

van de wedstrijden over kortere afstanden gezwommen. Onderstaande aanvulling voor KNZB 

goedgekeurde wedstrijden gaat per direct in.  

 

De FINA regelgeving is als volgt: 

 Onder de 16 graden wordt er niet gezwommen 

 Wetsuits zijn verplicht bij een watertemperatuur van 16 tot 18 graden 

 Wetsuits zijn optioneel bij een watertemperatuur van 18 tot 20 graden 

 Wetsuits zijn verboden bij een watertemperatuur van 20 graden of warmer 

 Boven de 31 graden wordt er niet gezwommen 

 

  

                                           
1  Bron KNZB website: 

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000038590/gebruik_wetsuits_bij_open_water_wedstrijden/ 

http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bureau_on_2_december_2016_clean.pdf
http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bureau_on_2_december_2016_clean.pdf
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000038590/gebruik_wetsuits_bij_open_water_wedstrijden/
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Aanvulling voor  KNZB goedgekeurde wedstrijden: 

Met inachtneming van de medische achtergronden van de regelgeving is het volgende van 

toepassing: 

 Bij afstanden van 5 kilometer of langer is de FINA-regelgeving volledig van toepassing 

 Bij afstanden korter dan 5 kilometer zijn wetsuits niet toegestaan 

 Bij schoolslag nummers zijn wetsuits niet toegestaan 

 Bij prestatietochten zijn wetsuits wel toegestaan 

 

Praktische toepassing door officials en organisaties: 

Voor officials en organisaties is het van belang om te weten hoe de KNZB ziet dat er op deze 

regelgeving wordt gehandhaafd. Omdat het van de watertemperatuur kan afhangen of er met 

wetsuit gezwommen mag of dient te worden hanteren we hierbij het volgende: 

 

1. Tenminste 2 uur voor aanvang van de afstanden waarbij de regelgeving van toepassing is 

dient op de juiste wijze (in het midden van de baan, op een diepte van 40cm) de 

watertemperatuur opgenomen te worden en gecommuniceerd te worden met de 

deelnemers/aanwezigen 

2. Uitgangspunt hierbij is de warmste temperatuur (meerdere meetpunten) 

3. Op zonnige dagen, waarbij de kans bestaat dat de watertemperatuur gaat stijgen, wordt 

geadviseerd om bij temperaturen van 19 graden al zonder wetsuit te zwemmen om 

warmtestuwing te voorkomen 

 

De eisen aan pakken: 

Conform de FINA by Laws (8.5 en 8.6) en het bijbehorende memorandum dienen de pakken te 

voldoen aan de volgende eisen: 

 Het pak dient te zorgen voor isolatie 

 Het pak dient het volledige lichaam (torso, rug, schouders en knieën) te bedekken, maar niet 

voorbij de polsen, nek en enkels. 

 Het pak dient een vlak oppervlak te hebben en mag derhalve geen ribbels of uitstekende 

gedeeltes bevatten 

 Pakken dienen vanaf 2018 voorzien te zijn van het FINA label 

 

Voor de diverse FINA stukken verwijzen we naar de FINA website: 

http://fina.org/content/fina-rules  

http://fina.org/content/fina-approved-swimwear  

 

KNZB 

Nieuwegein, 9 juni 2017  

http://fina.org/content/fina-rules
http://fina.org/content/fina-approved-swimwear
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3. Open Water Congres Seizoen 2018 

(aankondiging) 
Het open water congres voor seizoen 2018 staat gepland op 25 november 2017. In elk geval op de 

agenda zijn dan de kalendervaststelling en de evaluatie Zwem voor M.I.J. Waarschijnlijk zal ook een 

en ander rond Scheidsrechteren en kamprechteren besproken worden. 

De locatie is nog niet bekend. De KNZB zal elders onderdak gaan vinden; waar is nog niet bekend. 

 

 

4. Andere open water boeken 
Vroeger was er per jaar één open water boek. Dat is een aantal jaren terug veranderd. De 

wedstrijdadvertenties zijn voor de meeste lezers verreweg het belangrijkste. Deze staan sinds enige 

jaren in deel A (advertenties). Alle zaken die te maken hebben met hoe de wedstrijden en de 

competitie georganiseerd worden staan in deel B (bepalingen).  

Met diverse vrijwilligers is de redactie van het open water boek bezig om ook een deel C (cijfers) te 

maken. In 2015 is deze eenmalig uitgekomen. Daarin alle relevante open water statistieken. De 

voornaamste zijn uiteraard de klassementen van het voorgaande jaar. Die stonden ook jaarlijks in 

de open water boeken van voor 2009. De redactie is voornemens om ook een deel D (doelgroep 

zwemmers!) te maken met alle relevante zaken in de voorbereiding en voor de wedstrijddag. Een 

boekje met tips & tricks. Tot slot is er een idee om een boek E te maken met daarin alles wat voor 

open water evenementen nodig is. Suggesties voor deze en andere open water boeken zijn uiteraard 

welkom.  

Richard Broer  

redactie open water boek(en) 

TOWZ/KNZB 
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5. Notulen OW-Congres 2017  
datum:  03 december 2016 

tijdstip: 13.00 uur - 16.30 uur  

locatie:  Huis van de Sport 

1. Opening , Mededelingen en ingekomen stukken.  

Om 13.00 uur wordt het congres geopend door Richard Broer.   

De taakgroepleden worden kort benoemd. Henk Klerxk wordt bedankt voor zijn inzet.  

Alle aanwezige organisaties, coaches, zwemmers en andere belangstellenden worden welkom 

geheten. Speciaal worden de Belgische openwatercollega’s en een delegatie uit Friesland en Renkum 

welkom geheten.  

Terugblik 2016 

Hoorn was het decor voor het EK/WJK openwater zwemmen met uitstekende resultaten voor de 

Nederlandse zwemmers. Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro hebben Ferry Weertman en 

Sharon van Rouwendaal voor ons zwemland maar liefst twee gouden medailles weten te 

bemachtigen. Verder kunnen we spreken van een goed openwaterseizoen met goed georganiseerde 

wedstrijden. De IJsselmeermarathon kunnen we het beste omschrijven als een ‘killer’. Slechts twee 

zwemmers en vijf zwemster bereikten de finish. In Wilhelminadorp en Vlissingen werd begin 

september in het zoute water gestreden om de nationale titels. Dit zal in 2017 ook het geval zijn. 

Voor 2018/2019 staat de sollicitatieprocedure tot 15 september 2017 open.  

De notulen van het open water congres van november 2015 zijn vastgesteld.  

Vooruitblik 2017 

FINA heeft besloten om de deelnemers aan openwaterwedstrijden per 1 januari 2017 te laten 

zwemmen met wetsuits. Dit zullen we verder in het congres nog bespreken.  

Het sjabloon veiligheidsplan in samenwerking met de KNBRD ligt bij de KNZB en is zo goed als 

afgerond. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Jeroen Dellebeke:  

betreft dagstartvergunning via mijn zwemcoach. Er is eenmalig een deelnemer toegestaan aan 

de 3 km in Oosterhout. Deze is niet gestart, maar er kan nu wel nagedacht worden of en hoe het 

mogelijk gemaakt kan worden om in te schijven voor een wedstrijden (onder verenigingsnaam 

mijn zwemcoach). Dit zal een aanpassing in C en D reglement tot gevolg hebben. De 

samenwerking met NTB blijft in stand en biedt ook mogelijkheden bij OW-wedstrijden en LAC 

wedstrijden. Dhr. Lemstra geeft aan dat NTB-ers vaker hun mail moeten checken.  

 Mail van organisatie Bosbaan (Adrie van der Gracht): 

Hoe kijkt de taakgroep aan tegen het als taakgroep aanschaffen van elektronische 

tijdwaarneming, die tegen kostprijs wordt beschikbaar gesteld aan de organisaties? 

We zullen naar de mogelijkheden gaan kijken om dat we ook niet weten hoe lang de 

printerklokken meegaan. Een voordeel is dat het zorgt voor een snellere verwerking. Het 

grootste nadeel zijn de kosten. Elektronische tijdwaarneming kan gaan via STICHTING ETW 

GELDERLAND en/of SPORTTIJDEN.  

 Vragen van organisatie Geestmerambacht (Niek Kloots): 

Wie is de open water bondscoach?  

Is de TOWZ bekend met het temperatuur onderzoek van Dr Van den Hoogenband (FINA medical 

committee). We zijn hiervan op de hoogte en zullen hier later in het congres op terugkomen.  
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3. Presentatie definitieve kalender 

In een PowerPoint presentatie wordt de wedstrijdkalender voor het seizoen van 2017 weergegeven.  

Vele organisaties hebben hun wedstrijden tijdig ingediend om mee te tellen voor de klassementen. 

De meeste organisaties hanteren over het algemeen dezelfde datum.  

1. De ONK’s worden vastgesteld 

2. Eventuele wedstrijden in de buitencategorie worden vastgesteld  

 vorig jaar was dat Hoorn EK/WJK 

3. De tijdig en correct ingediende data aanvragen worden ingevoegd 

 dubbels toegestaan bij 75km of meer (hemelsbrede afstand tussen de startlijnen) 

 organisaties overleggen zelf bij niet toegestane dubbels 

 organisaties nemen zelf met elkaar contact op bij ongewenste dubbels 

 bemiddeling mag door de organisaties gevraagd worden aan de TOWZ 

4. De aanvragen van nieuwe organisaties  

 keuze uit de resterende vrije data 

5. De aanvragen die te laat waren of onvolledig  

 keuze uit de resterende vrije data 

Vaststelling ONK wedstrijden:  

Datum Wedstrijd Vereniging 

za 12 augustus NK Marathonzwemmen + 

IJsselmeerzwemmarathon  

Zwem- en Polovereniging D.E.S. Den 

Haag 

za 02 september ONK Open Water Zwemmen +  

45e Ganzetrek 

De Ganze* 

zo 03 september ONK Open Water Zwemmen +  

46e Kanaalrace 

De Zeeuwse Kust* 

Dubbels zijn er op: 

 Zaterdag 24 juni: Scheerwolde en Vianen. 

 Zaterdag 15 juli: Anna Paulowna en Bodegraven.  

 Zaterdag 12 augustus: IJsselmeer-Zwemmarathon / Heerjansdam 

 Zaterdag 9 september: Hoorn en Sleeuwijk.  

 Zondag 10 september: Hoorn en Vught.  

Uit de zaal wordt opgemerkt dat alle dubbels zoals het er nu staat niet door kunnen gaan. Het blijkt 

dat er een fout in het open water boek staat wat betreft de hemelsbrede afstand tussen de 

startlijnen. De TOWZ is uitgegaan van 75 km, maar in het openwaterboek staat 100 km.  

In de pauze en na het congres is er ruimte om te kijken of er wedstrijden verplaatst/verschoven 

kunnen worden.  

 Scheerwolde heeft dit jaar ruim op tijd aangemeld (vorig jaar te laat aangemeld). Ze staan 

samen met Vianen op 24 juni 2017.  

 Bodegraven en Anna Paulowna vormen ook een dubbel. Organisatie Bodegraven heeft vooraf 

contact opgenomen met organisatie Anna Paulowna. Beide wedstrijden zouden door kunnen 

gaan vanwege het richtten op een andere doelgroep. 

De TOWZ heeft nog geen aanmelding ontvangen van: Huizen 

Renkum doet volgend jaar een ONK Triatlon. Renkum staat nu nog niet op de kalender, denkt er wel 

aan en bekijkt het voor de toekomst.  

Een toevoeging: er wordt verzocht om de wedstrijd op tijd in de KNZB-webkalender te uploaden.  

 Presentatie van: Roland Schol, BZ&PC Bodegraven.  

In 2011 is deze wedstrijd voor het laatst georganiseerd. In 2017 zal de Oude Rijn als locatie 

weer op het programma staan. De organisatie werkt met een andere opzet. 5 km vrije slag 

(wedstrijd en triatlon) en daarnaast nog een klein programma. Ze zullen zich vooral richten op 

de ‘lokale zwemmer’, sponsortochten, scholen prestatietocht en doventocht. 

 Amsterdam City Swim (hoe lukt het om zoveel zwemmers te krijgen?)  

ACS is niet aanwezig. Vandaar dat de TOWZ met de zaal in gesprek is gegaan.  

Punten die hier uit voortgekomen zijn: 

 Veel publiciteit / reclame / groot sponsorbudget.  



 

 

11 

 Bij Swim to Fight Cancer evenementen tel je als bedrijf eigenlijk niet mee als je je gezicht 

niet laat zien. Het is een hype en onder bedrijven competities hoeveel geld je binnen kan 

halen voor het goede doel.  

 De plaatsen waar gezwommen wordt zijn ‘must swim’ locaties. Een gracht spreekt mensen 

meer aan dan een sloot.  

 Emotie speelt een hele grote rol.  

 Het is wel lastig om zo’n City Swim te organiseren als je in een uithoek woont waar je net 

nergens bij hoort. 

 Er worden geen ‘strenge’ regels gehanteerd zoals bij de KNZB-wedstrijden (OW-circuit).  

4. Terugblik op EK/WJK Hoorn: Hans Beenker 

In 2006 is de gemeente Hoorn gaan lobbyen om een grote open water evenement (tijdens 

Olympische Spelen Nederland 2028) naar Hoorn te krijgen (Edith van Dijk, Hans van Goor zijn 

belangrijke namen). Dit is een op een stapsgewijze manier gedaan. Eerst LEN-cups > EK 2016 > WK 

2022 > OS 2028. De organisatie van het WJK tijdens de EK is een noodoplossing geweest, maar is 

desondanks goed uitgepakt.  

Hans Beenker was tijdens EK/WJK Hoorn de voorzitter van de lokale organisatie. Paul van de Heuvel 

namens de KNZB en Joost Kuijlaars namens de LEN) KNZB. Zo’n groot evenement kost veel 

voorbereidingstijd en na afloop veel evaluatietijd en afrondingstijd. Er moeten allerlei vergunningen 

verleend worden. Er moet goed nagedacht worden over de veiligheid en de bewaking in de stad. 

Geld is hierbij altijd een issue. Om zo’n evenement te mogen organiseren moet je kosten betalen. In 

2015 zijn de voorbereidingen voor het EK begonnen waarbij gedacht moet worden aan een stukje 

PR. Dit is overgelaten aan een plaatselijke marketingsbureau, maar helaas is hier te weinig 

uitgekomen en was de website te laat online. Desondanks is het een geslaagd evenement geweest. 

Er lopen nu nog wat zaken die in 2017 afgerond zullen worden. Het evenement is uitgebreid met 

randactiviteiten zodat de stad Hoorn een week lang in de picture stond. Zo zijn als zwemonderdelen 

het NK Teamevent en een schoolslaginterland met Duitsers, Belgen en Nederlanders al SIDE-event 

toegevoegd. Daarnaast was er een Swim to Fight Cancer. Deze swims kunnen een redding zijn voor 

de wedstrijdorganisaties.  

5. Presentatie Maarten van der Weijden  

(KWF, Zwem voor MIJ <Maarten van der Weijden, Inge Dekker en Joost Reijns>) 

Lokale organisaties (polsen)  

 Zouden jullie het leuk vinden om iets te doen voor het goede doel? 

 Zouden jullie het leuk vinden bij jouw lokale organisatie/wedstrijd 100 extra deelnemers te 

krijgen? 

 Zou het iets zijn voor jouw organisatie om extra speelruimte €1500 te hebben?  

Prestatietochten hebben de meeste potentie. Een prestatietocht, sponsortocht of een zwem voor 

M.I.J. kan meer aantallen deelnemers opleveren dan dat we in de wedstrijdelementen zullen gaan 

zien. Hoe krijgen we 100 extra mensen het water in en dus ook een x extra bedrag? De organisaties 

zullen hun blik op een andere doelgroep moeten gaan richtten om een wedstrijd/evenement 

rendabel te maken en te houden. Een organisatie vraagt voor een prestatietocht bijvoorbeeld €3,50 

tot €5,-. Waarom zou dit bedrag niet veel hoger kunnen: €40. De eenmalige zwemmer betaalt dit 

bedrag wel, omdat het voor een goed doel is. Het trainen voor deze tochten kan bijvoorbeeld bij een 

zwembad die geëxploiteerd wordt door Optisport (samenwerkingsverband met KNZB/Optisport en 

M.I.J.). Je moet deze zwemmers wel iets geven: goodiebag of iets dergelijks. Het kan extra 

regionale en landelijke aandacht opleveren, het levert extra open water zwemmers en extra 

financiële middelen voor kankeronderzoek. Het is niet uitgesloten dat Maarten, Inge, Joost aanwezig 

zijn op de locaties waar een Zwem voor M.I.J. tocht georganiseerd gaat worden. Zwem voor M.I.J. 

gaat op het platform van FIGHT Cancer verder. Een mogelijkheid is Zwem voor M.I.J., mijn 

zwemcoach en SPORTTIJDEN samen te laten werken.  

De koppeling van een wedstrijd en een tocht voor het goede doel zou goed kunnen gaan werken. 

Ook door een stukje nazorg kan je er door de lokale clubs winst behaald worden. Door deze 

eenmalige sporter te koppelen en op de hoogte te brengen van de lokale zwemclub.  
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Er zal in de aanloop naar het open water seizoen 2017 meer bekend worden over ZWEM voor M.I.J..  

6. Regelementen:  

Henk Labordus: 

Afstandsregels D1b  

 FINA regeling (treintje zwemmen mag)  (maar wat als 1 dame wordt meegenomen door 2 

heren?)  

 Baankamprechters maken de wedstrijd (snel fluiten, meer veroorloven). De baankamprechters 

worden vooral uitgenodigd voor de OW-clinics. Iedere organisatie moet er aan denken om zijn 

eigen baankamprechters op te geven. Er wordt ook een mail gestuurd naar deze 

baankamprechters. 

Discussie FINA goedgekeurde zwempakken bij wedstrijden: 

 Per 1 januari 2017 zijn wetsuits toegestaan bij FINA competition 

 Er zijn nog geen wetsuits aangewezen als ‘erkend’  

Fina reglement:  

 The lowest possible temperature of the water should remain at 16°C  

 Between 16°C and 18°C, wetsuits + bathing cap are mandatory  

 Between 18°C and 20°C, wetsuits are optional  

 Over 20°C, wetsuits are not allowed 

Bij de wedstrijden tussen de 16 en 18 graden is een wetsuit verplicht. Wat gebeurd er als de 

temperatuur bij een wedstrijd 17.7 graden is en ’s middags door de aanwezige zon stijgt naar 18.2 

graden? Krijg je een stukje competitievervalsing tussen de 18 en 20 graden omdat het optioneel is? 

Wat te denken van het kostenplaatje voor een wetsuit/kinderen in de groei. De charme van een 

buitensport zijn de weersomstandigheden. Jarenlang hebben we wedstrijden gezwommen zonder 

wetsuits met watertemperaturen van 16 graden. Kunnen de korte afstanden niet zonder wetsuit 

verzwommen worden en de langere afstanden met? Hoe moet het met het schoolslagzwemmen in 

een wetsuit?  

De KNZB is vrij om andere normen te hanteren. Deze regels zijn enkel voor FINA-events.  

De zaal geeft aan om in 2017 de wetsuits nog niet in te voeren, te gaan kijken naar de landen om 

ons heen en in 2017 te evalueren op het OW-congres. België gaat er niet voor.  

7. Afsluiting:  

Het moet een FEESTJE zijn om open water te mogen zwemmen!  
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6. Reglementswijzigingen 
Nog geen artikel ontvangen.  
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7. Leeftijdsbepalingen 
Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen vanuit het reglement D, zwemmen (zonder open water 

zwemmen). Het open water zwemmen heeft hiermee wel te maken. Ook al staat het niet in het 

reglement van het open water zwemmen. 

Artikel D 3 A Leeftijdsbepalingen 

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  
d1/h1 16 jaar 18 jaar  

d2/h2 17 jaar 19 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. In vorenstaande tekst heb ik de 

onderdelen die specifiek betrekking hebben op de discussie over de leeftijd onderstreept. 

Masters 

Voor de Masters gelden identieke leeftijdsgroepen als in het zwembad. 
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8. Leeftijdsindeling: wat mag ik zwemmen in 

2017? 
Hoe lees je dit hoofdstuk? 

Onderstaande tabel geeft weer welke afstanden er per jaargang gezwommen mogen worden volgens 

de reglementen. Daarnaast wordt aangegeven hoe vaak je mag starten, of je mag deelnemen aan 

het (O)NK en aan welke klassementen. Een deel van de klassementen voor hogere leeftijdsgroepen 

staat open voor jongere deelnemers. Zo kan aan een 1000m vrije slag senioren ook door jongens 

minioren 6 deelgenomen worden.  

Jaargangen, leeftijdsgroepen en afstanden (samenvatting) 
geb-jaar jongens meisjes max/dag min. klas samen met max. starts prest2 

20113 minioren 1 minioren 1 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 
2010 minioren 1 minioren 1 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 
2009 minioren 2 minioren 2 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 
2008 minioren 3 minioren 3 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 
2007 minioren 4 minioren 4 500m geen minioren 4/5/6 2 ja 
2006 minioren 5 X 500m geen minioren 4/5/6 2 ja 

2006 X minioren 5 1000m geen minioren 4/5/6 en junioren 2 ja 
2005 minioren 6 X 1500m geen minioren 4/5/6 en junioren 2 ja 
2005  Junioren 1 2500m 1000m VS/ 

500m SS 
junioren (en hoger mag) 2 ja 

2004 junioren 1 junioren 2 3000m 1000m VS/ 
500m SS 

junioren (en hoger mag) 2 ja 

2003 junioren 2 junioren 3 3000m 1000m VS/ 

500m SS 

junioren (en hoger mag) 2 ja 

2002 X jeugd 1 10000m 1000m junioren (en hoger mag) 2 ja 
2002 junioren 3 X 10000m 1000m VS/ 

500m SS 
junioren (en hoger mag) 2 ja 

2001 X jeugd 2 geen 1000m junioren (en hoger mag) geen max ja 
2001 junioren 4 X geen 1000m VS/ 

500m SS 

junioren (en hoger mag) geen max ja 

2000 jeugd 1 senioren/D1 geen 1000m jeugd (en hoger mag) geen max ja 
1999 jeugd 2 senioren/D2 geen 1000m jeugd (en hoger mag) geen max ja 
1998 senioren/H1 senioren/D 

open 
geen 1000m hoogste geen max ja 

1997 senioren/H2 senioren/D 

open 

geen 1000m hoogste geen max ja 

1996 e.e. senioren/H 
open 

senioren/D 
open 

geen 1000m hoogste geen max ja 

1996 e.e. Masters 
heren 

Masters 
dames 

geen 500m als senior (extra) mag geen max ja 

Opmerkingen 

1. Alle afstanden zijn behoudens een herstart na het staken van een wedstrijd. Dit betekent dat bij 

een herstart de eerdere meters van de eerste start vervallen. Eigenlijk net als een valse start in 

het zwembad: je begint opnieuw.  

2. Bij de minioren mogen jongens en meisjes, rekening houdend met de reglementen gezamenlijk 

starten. Bij de Masters en bij afstanden van 5km en langer mag een gezamenlijke start wanneer 

er voldoende ruimte is om samen te starten.  

3. Het open water zwemseizoen geldt van 1 oktober tot en met 30 september. 

                                           
2  Mag naast een wedstrijd nummer ook een of meer prestatietochten doen. 
3  Vanaf de datum dat de 6-jarige leeftijd wordt bereikt, kan worden deelgenomen aan wedstrijden. 
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4. Vanaf de datum dat de 6-jarige (minioren 1) leeftijd wordt bereikt, kan worden deelgenomen 

aan wedstrijden. 

5. 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 

6. De maximale afstanden zeggen niets over de te zwemmen slag.  

Leeftijdsindeling - kort samengevat 

Elke jaargang zwemt in de leeftijdsgroep waarin hij/zij zwemt in het zwembad. 

Echter voor alle leeftijdsgroepen (artikel D.3)- anders dan Masters - wordt de verblijfsduur in de 

leeftijdsgroep verlengd tot het einde van het open water seizoen.  

Dus: start je in juni 2017 in leeftijdsgroep X, zwem je het hele open water seizoen in 

leeftijdsgroep X. Er is géén tussentijdse overgang naar leeftijdsgroep Y per 1 september 

2017. Voor Masters geldt het hele seizoen dezelfde leeftijdsindeling als in het zwembad. Hier loopt 

de leeftijdsindeling synchroon.  

Vaste caps 

Iedere wedstrijddeelnemer mag met een vaste cap zwemmen! De caps zijn verbonden aan de 

klassementen waarbinnen gezwommen wordt. Zo zal een deelnemer die zowel schoolslag als vrije 

slag zwemt bij de senioren twee vaste caps kunnen hebben. Een jongen minior 6 die onder de 

minioren met zijn eigen cap zwemt, zal voor eventuele starts bij de junioren niet met zijn 

miniorencap mogen starten. Er zal dus een leen- of huurcap van de organisatie nodig zijn of een 

andere vaste cap. De caps zijn gedurende het seizoen niet overdraagbaar.  

Tijdraces 

In deze tabel zijn geen tijdraces opgenomen. De tijdrace is een individuele start die meetelt voor het 

leeftijdsklassement waar je voor zwemt, of (als default)het seniorenklassement. Bij de Masters telt 

de 1000m tijdrace mee wanneer het de snelste tijd is (bij 2 starts) in het kilometerklassement. Als 

master of junior dient bij inschrijving aangegeven te worden voor welk klassement je je tijdrace wilt 

laten tellen (zodat je niet voor de default senioren en jeugd zwemt). 

Team events 

Er zijn twee team events: de team-tijdrace en de team-estafette. Beide tellen mee als starts. Dat 

betekent dus voor de jongere leeftijden oppassen met meerdere inschrijvingen. Beide kunnen ook 

meetellen voor de klassementen indien de deelname met leden van één KNZB-zwemvereniging 

plaatsvindt. Een team event telt enkel voor het verenigingsklassement mee. Individueel kunnen hier 

géén punten mee gescoord worden.  

 

Door Henk Klerkx 2016 

Bijgewerkt naar 2017 door Richard Broer  
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9. Who-is-who in en rond het open water 

zwemmen? 
TOWZ 

gezamenlijk mailadres: openwaterzwemmen@knzb.nl   

Coördinator/voorzitter  

Caroline Smits 

tel: +316 1587 8003 

mail: caroline.smits@noww.nl  

Secretaris  

Dennis Wijbenga  

tel: +316 5739 2999 

mail: dennis.wijbenga@noww.nl  

Zwemmerszaken  

Dennis Wijbenga  

tel: +316 5739 2999 

mail: dennis.wijbenga@noww.nl 

Scheidsrechterszaken 

Henk Labordus  

tel: +316 3851 0331 

mail: henk.labordus@noww.nl  

Open water boek 

Richard Broer  

tel: +316 2524 6935 

mail: richard.broer@noww.nl  

Organisaties 

Caroline Smits 

tel: +316 1587 8003 

mail: caroline.smits@noww.nl  

Internationale relaties 

Richard Broer  

tel: +316 2524 6935 

mail: richard.broer@noww.nl  

Bureauzaken 

Bondsbureau KNZB 

Jeroen Dellebeke  

tel: 030 751 3212 

mail: jeroen.dellebeke@knzb.nl  

informatie: openwaterzwemmen@knzb.nl  

Informatie (O)NK  

Nancy Roza  

tel: 030 751 3248 

mail: nancy.roza@knzb.nl 

informatie: openwaterzwemmen@knzb.nl 

mailto:openwaterzwemmen@knzb.nl
mailto:caroline.smits@noww.nl
mailto:dennis.wijbenga@noww.nl
mailto:dennis.wijbenga@noww.nl
mailto:henk.labordus@noww.nl
mailto:richard.broer@noww.nl
mailto:caroline.smits@noww.nl
mailto:richard.broer@noww.nl
mailto:jeroen.dellebeke@knzb.nl
mailto:openwaterzwemmen@knzb.nl
mailto:nancy.roza@knzb.nl
mailto:openwaterzwemmen@knzb.nl
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Inschrijvingen (O)NK 

Via olowis: inschrijving.noww.nl  

En: nkinschrijvingen@knzb.nl 

Aanmelden wedstrijden & uploaden uitslagen: 

Via de webkalender van de KNZB en mailen aan ow2016uitslag@noww.nl (naar klassementstellers, 

TOWZ en bondsbureau) 

Toestemming deelname buitenlandse wedstrijden  

Via desbetreffend formulier, op te vragen via de website: 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/aanvraag_

deelname_wedstrijd_buitenland/  

Toestemming deelname niet KNZB-wedstrijden en evenementen 

Per mail via: webkalender@knzb.nl 

Overigen 

Klassementtellers 

Guus Razoux Schultz (coördinatie)  

tel: +3135 526 6923  

Arjan Dekker 

tel: +316 1087 9143 

mail: klassement@noww.nl  

Website noww.nl & openwaterswimming.eu 

Niek Kloots en Richard Broer  

gezamenlijk mailadres: webmaster@noww.nl  

web: www.noww.nl & www.openwaterswimming.eu  

OLOWIS 

Ronald Beetz (coördinatie )  

Ronald Prins  

gezamenlijk mailadres: inschrijving@noww.nl  

Contactpersoon NTB 

Christie Brouwer  

mail: Christie.Brouwer@nedtriathlonbond.org  

tel. +3130 751 3770 

Taakgroep Masters (portefeuille open water zwemmen) 

Loekie van Huissteden  

tel: 030 2203 888  

mail: huisgoot@xs4all.nl  

Zwemkroniek.com en Keerpunt 

Jos van Kuijeren (hoofdredacteur)  

tel: +31223 531 410  

mail: swimjos@zwemkroniek.com  

web: www.zwemkroniek.com  

http://inschrijving.noww.nl/
mailto:nkinschrijvingen@knzb.nl
mailto:ow2016uitslag@noww.nl
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/aanvraag_deelname_wedstrijd_buitenland/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/aanvraag_deelname_wedstrijd_buitenland/
mailto:webkalender@knzb.nl
mailto:klassement@noww.nl
mailto:webmaster@noww.nl
http://www.noww.nl/
http://www.openwaterswimming.eu/
mailto:inschrijving@noww.nl
mailto:Christie.Brouwer@nedtriathlonbond.org
mailto:huisgoot@xs4all.nl
mailto:swimjos@zwemkroniek.com
http://www.zwemkroniek.com/
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10. Elektronische tijdwaarneming bij open water 

zwemmen 
Ook binnen het Open Water Zwemmen zien we dat 

de technologie niet stil staat. Waar we tot op een 

aantal jaar geleden nog zagen dat de meeste open 

water zwemwedstrijden enkel uitgerust met 

printerklokken waren, zien we nu steeds meer de 

chip verschijnen. Anno 2016 is dit ook wel logisch, 

steeds meer wordt geautomatiseerd en dan is de 

tijd van handmatig tijden overtypen in de 

computer wel achter ons. Om nog maar te zwijgen 

over het werk wat er mee gemoeid is om 

onleesbare capnummers te achterhalen of fouten uit de aankomst volgorde te halen. Daarbij de 

vraag; Hoe nauwkeurig kan een aankomst volgorde genoteerd en geklokt worden als er 4 

zwemmers binnen een seconde aantikken. Tevens wil je als zwemmer toch niet na jouw inspanning 

afhankelijk zijn van de ogen en vinger van een persoon, zeker niet in dit digitale tijdperk. 

Sporttijden is in dit gat gestapt en heeft samen met de wereldmarktleider op het 

gebied van chiptijdwaarneming een systeem ontwikkeld dat op dit moment veel 

wordt toegepast. Dit bedrijf heeft een ruime ervaring in het timen van grote 

internationale zwemwedstrijden o.a. Wereldkampioenschappen en Olympische 

spelen. Overigens zijn Sporttijden en Mylaps (het bedrijf) sinds eind 2014 een 

officieel samenwerkingsverband aangegaan. 

De Chip 

De chip zit aan een nylonband en is voorzien van 

klittenband, hierdoor is losraken nagenoeg uitgesloten. Er 

wordt gebruik gemaakt van twee soorten chips; de witte 

huur chip, of de vereniging/- persoonlijke chip. 

Zoals de naam al doet vermoeden worden deze chips 

aangeschaft door de verenging of zwemmer en kunnen 

daarna onbeperkt gebruikt worden. Om het nog 

interessanter te maken met deze soort chips te gaan 

zwemmen is er een terugkoopregeling. Dit houdt in dat 

wanneer u ophoud met zwemmen, Sporttijden de chips 

van u terug koopt. Hoe deze regeling er precies uitziet is 

terug te vinden op de website: 

www.sporttijden.com/terugkoopregeling 

Het voordeel van de vereniging/- persoonlijke chip zit met 

name in de kosten. Sporttijden, maar ook de KNZB/TOWZ 

stimuleren de organiserende vereniging om de huurprijzen 

voor de chip door te bereken aan de zwemmers. Wanneer u in het bezit bent van een eigen chip 

heeft u deze kosten dus niet. Daarbij voorkomt u het uitzoeken van de chips uit de ondertussen 

bekende tasjes. Sporttijden streeft er naar om gezwommen tijden direct online te plaatsen. Vanaf 

2016 zullen alleen nog de tijden van de eigen chips direct online zichtbaar zijn. 

Bij inschrijven via OLOWIS geeft u simpelweg uw chipnummers op en met deze nummers komt u 

dan in het systeem te staan. 

Voor de deelnemers die geen eigen chips hebben, zijn er huurchips. De organisatie ontvangt deze 

aan het begin van de wedstrijd per vereniging in een tasje. De organisatie is verantwoordelijk voor 

het uitgeven en weer op juiste wijze innemen van deze chips. Deze chips worden verhuurd aan de 

organisatie. 

 

 

 

http://www.sporttijden.com/terugkoopregeling
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Tijdverwerking 

Sporttijden verzorgt de volledige registratie van de tijden om direct ingelezen te worden in Splash. 

Het is mogelijk om deze tijden direct live op het internet te publiceren. De tijden staan binnen 

enkele seconden online, zwemmers en coaches hoeven dus niet te wachten op de jury. U kunt deze 

website bijvoorbeeld laten zien op een groot scherm aan het publiek. Zwemmers het erg leuk om 

hun tijden te zien op de plek waar ze het water verlaten. Een laptop met een tv kan hier genoeg 

zijn. Sporttijden voorziet u graag van informatie over deze mogelijkheden. Er is ook een site welke 

geschikt is voor gebruik op de smartphone. Kijk hiervoor op: www.sporttijden.com/live 

 

De uitslag 

Met elektronische tijdwaarneming hoeft er niet meer gewacht te worden tot alles is verwerkt en in 

de computer gezet. De tijden en namen van de zwemmers worden direct in splash geïmporteerd. De 

jury doet de controle aan de hand van de gegevens van de klokkers en de uitslag is klaar. Bij 

verschillende wedstrijden is het door een goede samenwerking tussen Sporttijden en de jury gelukt 

de tijden binnen 10 minuten na het aantikken van de laatste zwemmer op te hangen. 

De KNZB heeft zoveel vertrouwen in elektronische tijdwaarneming van Sporttijden dat ze de 

reglementen hebben aangepast. Wanneer een wedstrijd uitgerust is met deze manier van 

tijdwaarneming kunt u toe met minder juryleden bij de finish. Wilt u hier meer over weten, vraag 

het aan de scheidrechter bij uw wedstrijd tijdens de voorbereidingen. 

Kosten 

Sporttijden biedt zijn diensten al ruim 5 jaar aan binnen het openwater 

zwemmen. In 2014 is er een partnerschip tot stand gekomen met Mylaps 

Sports Timing. Door dit partnership zijn de mogelijkheden behoorlijk 

uitgebreid. 

Om dit te vieren bieden we alle open water zwemwedstrijden gedurende 

het seizoen 2015 een korting aan op de huur van de chips. Deze korting 

bedraagt maar liefs 20%. 

Tevens starten we in 2015 met het aanbieden van een meerjarig voorstel 

tot samenwerking. Kort houdt dit in dat u door een meerjarige 

samenwerking aan te gaan met Sporttijden behoorlijke kortingen kan 

krijgen, oplopend tot 25%. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan 

contact op met Hidde Ottens van Sporttijden, hidde@sporttijden.com 
 

http://www.sporttijden.com/live
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Persoonlijke-, Verenigingschips aanvragen en gebruiken 

Bij inschrijving in OLOWIS wordt de mogelijkheid geboden om uw eigen 

chipnummers in te vullen. Hier voert u het nummer (niet de code) van 

de chip in. Let op dat u de juiste code invoert, anders wordt de chip niet 

herkend en krijgt u geen tijden. 

De chips voor het Open Water Zwemmen zijn te bestellen via de 

webshop van de KNZB. Dit is vergelijkbaar met de bestelprocedure van 

de eigen caps. Bij bestelling kan men ook kiezen voor de opties 

versturen naar opgegeven adres of chips ontvangen tijdens de 

wedstrijd. 

Binnen 48 uur nadat de bestelling is gedaan ontvangt de besteller een 

bevestigingsmail met daarin de chipnummers die behoren bij de 

bestelling. De kosten voor de bestelling zullen in rekening worden 

gebracht op het depot van de vereniging. Ter goedkeuring van de 

gedane bestelling zal de KNZB een akkoordverzoek sturen naar het @zwembond.nl-mailadres van 

de vereniging. 

Voor vragen betreffende de chips kunt u zich richten naar webshop@knzb.nl of Sporttijden.com. 

Toekomst 

Sporttijden is in ontwikkeling met een Doe-Het-Zelf-Timing-Kit. 

In 2016 zullen we deze bij een aantal wedstrijd gaan testen.  

Wat houdt deze Doe-Het-Zelf-Timing-Kit in?  

Sporttijden levert u de chips aan in de week voor de wedstrijd. 

U bent zelf verantwoordelijk dat deze worden ingedeeld en aan 

de zwemmer worden overhandigd. Ook ontvangt u van ons de 

antenne mat met bijbehorende decoder. Deze antenne mat 

bevestigd u aan uw eigen finishconstructie. De decoder wordt 

aan de mat gekoppeld en verbonden met het internet.  

Via een onlineplatform kunt u de wedstrijd regisseren. Splash 

wordt gekoppeld aan het online platform en op deze manier 

kunt u de tijden heel simpel inlezen. 

Dit project is nog in een test fase, komend seizoen zal het als 

back-up op de achtergrond bij een aantal wedstrijden 

meedraaien.  

Na positieve afronding van de testfase krijgen de organisaties die al eerder hebben samengewerkt 

met Sporttijden de kans om vanaf 2016 met deze Doe-Het-Zelf-Timing-Kit te gaan werken. 

 

 

http://www.knzb.nl/shop/producten/product/1000000049/1000000421/chips_open_water_zwemmen/
http://www.knzb.nl/shop/producten/product/1000000049/1000000421/chips_open_water_zwemmen/
mailto:webshop@knzb.nl
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11. Samenwerking KNZB-NTB  

Uitwerking per bond 
Mogelijkheden voor deelname van NTB-leden aan Open Water zwemwedstrijden 

en wedstrijden die onderdeel uit maken van het Lange Afstand Circuit (LAC) 

 NTB-leden die in het bezit zijn van een zogenaamde Atletenlicentie  kunnen onder dezelfde 

voorwaarden als KNZB-leden die in het bezit zijn van een startvergunning inschrijven voor 

wedstrijden uit het Open Water Circuit en Lange Afstand Circuit. Zij kunnen zonder bijkomende 

kosten via het NTB-bondsbureau de hiervoor benodigde startvergunning aanvragen. 

 NTB-leden die geen Atletenlicentie bezitten (maar wel een basislidmaatschap of 

aspirantlidmaatschap) kunnen meedoen aan wedstrijden uit het Open Water Circuit en Lange 

Afstand Circuit na aanschaf van een dagstartvergunning.  

 Aanvragen en verrekening van een (dag)startvergunning vindt plaats via het NTB bondsbureauur 

 Aanmelding voor de wedstrijden en betaling van startgelden vindt plaats via de KNZB 

wedstrijdorganisatie.  

 Bovenstaande geldt voor alle Open Water Circuit wedstrijden en LAC wedstrijden 

 Deelname aan NK’s is voor NTB-leden wel mogelijk, maar alleen KNZB startvergunninghouders 

komen in aanmerking voor een NK-medaille. 

 NTB-leden nemen bij KNZB wedstrijden deel onder de KNZB reglementen, dat betekent onder 

andere dat wetsuits niet zijn toegestaan 

Mogelijkheden voor deelname van KNZB-leden aan triathlons (en alle andere 

vormen van combiduursport) 

 KNZB-leden met startvergunning kunnen, op vertoon van een via het KNZB bondsbureau te 

verkrijgen startvergunningsbewijs, zonder extra kosten voor een zgn. daglicentie meedoen aan 

NTB-evenementen tot en met maximaal de kwartafstand (voor triathlon is dat 1000 meter 

zwemmen – 40 km. fietsen – 10 km. hardlopen; de daglicentiekosten hiervoor bedragen in 2016 

maximaal 7,75).  

 Deelname aan combiduursportevenementen langer dan de kwart afstand is mogelijk na betaling 

van de voor de betreffende afstand vastgelegde daglicentiekosten. 

 Voor KNZB-leden zonder startvergunning geldt dat ze eveneens aan alle NTB-evenementen 

kunnen deelnemen na betaling van de kosten voor een daglicentie 

 Aanmelding voor deelname kan - onder vermelding van het KNZB startnummer - via 

www.ntbinschrijvingen.nl (hier zijn alle door de NTB erkende evenementen terug te vinden) of 

de website van de betreffende organisatie.  

 Daglicenties kunnen worden aangeschaft via de wedstrijdorganisatie (in de vorm van een toeslag 

op het inschrijfgeld) 

 KNZB-leden met startvergunning moeten op de wedstrijddag hun startvergunningsbewijs + 

legitimatie kunnen tonen bij het wedstrijdsecretariaat.  

 Op basis van een KNZB-lidmaatschap worden deelnemers niet in circuitrankings opgenomen. 

 Deelname aan NK’s is voor KNZB-leden wel mogelijk, maar alleen NTB-licentiehouders komen in 

aanmerking voor een NK-medaille.  

 KNZB leden nemen deel aan NTB wedstrijden onder de NTB reglementen. 

NB:  

De KNZB startvergunning blijft voor NTB leden geldig voor genoemde wedstrijden, zolang de 

Atletenlicentie van de NTB geldig blijft (opzegging of wijziging NTB-lidmaatschap, betekent 

opzegging KNZB startvergunning) 

http://www.ntbinschrijvingen.nl/
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12. Fina Mass participation events 2017 
The concept of the FINA Open Water Mass Swimming World Series is to run a Mass Participation 

Swim Series alongside the existing FINA/Hosa 10km Marathon Swimming World Cup (10km MSWC) 

events. 

The mass participation of non-elite open water swimmers in an associated organised event will 

assist in: 

 Increasing revenue for event organisers 

 Raising the profile of the elite race 

 Providing an opportunity for additional sponsors 

 Increasing participation in open water swimming events 

The main principles of the FINA Open Water Mass Swimming World Series are: 

 Participants will swim one lap of the elite course (generally a 2.5km swim or 1.6km swim) 

 All events will operate under the FINA Mass Participation Swim Series Operating Manual (EOM) 

guidelines for organisation, safety, and branding. 

 There is a global standardised approach to customer experience at the event as a result of the 

FINA guidelines. 

According to the Rules and Regulations of the FINA/Hosa 10km MSWC: 

1.8 The HMF/OC of each Event shall organise one or more open races, with entry open to any 

participants. All open races shall be held prior to the FINA/HOSA 10km Marathon Swimming 

World Cup Race. Such open races shall serve to encourage and increase grassroots 

participation in Open Water Swimming. 

All FINA Open Water Mass Swimming World Series are linked to a FINA/HOSA 10km Marathon 

Swimming World Cup in 2017. This gives swimmers the opportunity to not only watch the world’s 

best elite swimmers compete, but take part in an open water mass participation swim. Each event 

and location is unique with varying distances and open water swimming courses. 

Why now take part in one or all of this global series of open water swimming events.  Remember the 

mass participation events are open to everyone; share your passion for open water by joining one of 

the FINA Open Water Swim World Events. 

It’s a perfect combination for all open water enthusiasts. 

This series offers swims in some of the most amazing locations on earth, and in diverse natural 

water bodies, either freshwater (lake, rowing course, river) or saltwater (sea); choose from: 

World Event locations: 

 Argentina, Patagones-Viedma 

 United Arab Emirates, Abu Dhabi 

 Portual, Setubal 

 Canada, Lac St. Jean 

 Canada, Lac Mégantic  

 China, Hangzhou 

 Hong Kong, Hong Kong Harbour 

Find out more by going to the FINA Open Water Mass Swimming World Series and clicking on the 

destination of your choice. 

https://www.fina.org/event/fina-open-water-swim-world-events-2016
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B1. Bepalingen Open Water Zwemmen 
Deze bepalingen zijn van toepassing op lange afstandswedstrijden die deel uitmaken van het Open 

Water Circuit 2017 

Werkingssfeer 

Alle wedstrijden worden volgens de KNZB-reglementen verzwommen. Wedstrijden waarvan een of 

meer onderdelen meetellen voor de nationale klassementen worden ook volgens deze bepalingen 

verzwommen. Wanneer een wedstrijd(onderdeel) onder auspiciën van de LEN of FINA verzwommen 

wordt gelden respectievelijk de LEN en FINA reglementen. 

1.1 Definities 

Algemeen 

 KNZB/TOWZ 

De KNZB/TOWZ is de afkorting voor de Taakgroep Open Water Zwemmen van de Koninklijke 

Nederlandse Zwembond. 

 Open Water Circuit 

De verzameling open water wedstrijden die onder goedkeuring van de KNZB georganiseerd 

worden en open staan voor KNZB-startvergunninghouders. 

1.2 Wedstrijd 

 Wedstrijd 

Een wedstrijd is een wedstrijd conform de definities van de KNZB. Zo worden er prijzen 

uitgereikt voor de winnaars en is er tijdwaarneming. Een wedstrijd is samengesteld uit één of 

meer wedstrijdonderdelen.  

 Klassementswedstrijd 

Een open water zwem-evenement georganiseerd door een KNZB-vereniging waarvan één of 

meer wedstrijdonderdelen meetellen voor de klassementen. 

 Circuitwedstrijd 

Een open water zwem-evenement georganiseerd door een KNZB-vereniging waarvan niet 

noodzakelijkerwijze één of meer wedstrijdonderdelen meetellen voor de klassementen. 

Let op!  

Er zijn evenementen in Nederland die niet door een KNZB-vereniging georganiseerd worden. 

Wanneer er sprake is van een wedstrijd, dient voor deelname vooraf toestemming gevraagd te 

worden. Wanneer er enkel tijdwaarneming is is er sprake van een prestatietocht. Daarvoor is 

geen expliciete toestemming nodig.  

 Wedstrijdorganisatie 

Een wedstrijdorganisatie, ook wel kortweg organisatie genoemd, die éénmalig of jaarlijks (een of 

meer) open water evenement(en) organiseert. Een organisatie is voor de KNZB de aanvragende 

vereniging, regio of stichting (onder voorbehoud ALV). 

 Vrije datum 

Datum waarop geen wedstrijd voor het betreffende klassement staat gepland. 

 Beschermde datum 

Een datum is beschermd wanneer de KNZB/TOWZ heeft bepaald dat er geen andere, dan de 

voor deze datum aangewezen wedstrijd mag worden georganiseerd, meetellend voor één of 

meerdere open water klassementen. 

 Wedstrijdonderdeel 

Dit is een nummer dat het wedstrijdprogramma wordt gezwommen bij een open water 

zwemwedstrijd. Dit kan ook een tijdrace zijn. De wedstrijdonderdelen vormen samen met 

eventuele prestatietochten het wedstrijdprogramma. 

 Uitsluittijden 

Om te voorkomen dat wedstrijden extreem lang duren, kan overgegaan worden tot het uit de 
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wedstrijd nemen van deelnemers. Dit kan met behulp van markeringen in de tijd, eventueel 

gekoppeld aan een vast markeringspunt. 

 Slotwedstrijd 

De slotwedstrijd is de laatste open water wedstrijd met meetellende wedstrijdonderdelen. De 

wedstrijd wordt gebruikt om ook de klassementsprijzen uit te reiken. 

1.3 Deelnemers 

 Inschrijfgeld 

Dit zijn de kosten die een deelnemer is verschuldigd bij inschrijving voor deelname aan een open 

water evenement. 

 Leeftijdsgroepen 

De leeftijdsaanduidingen (voor junioren, jeugd en senioren) zoals gebruikt in de landelijke 

klassementen en in de bepalingen voor de nationale klassementen is bedoeld als all-in, dat wil 

zeggen dat meerdere jaargangen binnen deze leeftijdsaanduidingen vallen. 

 Buitenlandse deelnemers 

Een deelnemer wordt als buitenlands aangemerkt indien hij niet startgerechtigd is middels een 

licentie bij KNZB (of NTB), maar wel via een startlicentie van een bij de FINA aangesloten bond. 

Een buitenlander dient altijd aan te tonen bij de organisatie dat hij/zij startgerechtigd is in eigen 

land en toestemming heeft om in het buitenland te starten. 

1.4 Waarnemer 

 Waarnemer 

Een door de KNZB/TOWZ aangewezen functionaris die een observerende, adviserende en 

registrerende taak heeft voor de wedstrijdorganisatie, de scheidsrechter en de KNZB/TOWZ. 

 Wedstrijdrapportage 

De schriftelijke rapportage die de waarnemer maakt over de wedstrijd. 

1.5 Klassementen 

Met klassementen worden hier de nationale klassementen bedoeld.  

 Individuele Nationale klassementen 

Er zijn klassementen voor junioren, jeugd, senioren en Masters voor zowel de schoolslag als de 

vrije slag. De klassementen zijn separaat voor mannelijke en vrouwelijke deelnemers. Alle 

klassementen werken op basis van punten. 

 Nationaal verenigingsklassement 

Er is één verenigingsklassement waarin junioren, jeugd, senioren en Masters, zowel mannen als 

vrouwen op de vrije slag en de schoolslag kunnen bijdragen. 

 Leeftijd-tijds-correctie voor Masters 

Het aantal seconden dat een zwemmer op basis van zijn/haar leeftijd(sklasse) bij een Masters-

wedstrijdonderdeel in mindering krijgt op de gezwommen tijd alvorens de score in 

verenigingsklassement wordt bepaald. 

 Meetellen 

Het door de KNZB/TOWZ aangewezen worden als voor de klassementen meetellend 

wedstrijdonderdeel 

 Klassementsnummer 

Een wedstrijdonderdeel dat meetelt voor de klassementen. 

 Klassementsscore 

Het totaal aantal punten waarmee de deelnemer of vereniging in de klassementen genoteerd 

staat. 

 Klassementskilometers 

Alle wedstrijdonderdelen die meetellen voor de nationale klassementen (per klassement). 

 Volzwemmen 

Een enigszins vreemde term voor het behalen van het aantal klassementskilometers behorende 

bij het klassement. Wanneer meer kilometers binnen een klassement gezwommen worden (dan 
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het aantal klassementskilometers) betekent dit dat de lagere wedstrijdscores wegvallen in het 

klassement (ten gunste van de hoger scores).  

 Wedstrijdscore 

Het totaal aantal punten waarmee de deelnemer op één start in een wedstrijd in de 

klassementen genoteerd staat. 

 Onderlinge confrontatie 

Het tegelijkertijd starten van twee of meer deelnemers op een meetellend wedstrijdonderdeel 

binnen één klassement. De onderlinge confrontaties kunnen belangrijk zijn bij een gelijke stand 

in de puntenklassementen. 

 Weging 

Een aanpassing van de afstand voor berekening van de punten wanneer een wedstrijd door 

extreme weersomstandigheden of stroming van het water veel lichter of zwaarder wordt dan de 

wedstrijd onder normale omstandigheden zou zijn. 

1.6 Tijdrace 

 De tijdrace 

Een wedstrijdonderdeel waarbij de deelnemers (op tijd) na elkaar starten. 

 Tijdrace (start)tijdwaarnemer 

De tijdwaarnemer die het starttijdstip van de zwemmer opneemt. 

 Tijdrace (finish)tijdwaarnemer 

De tijdwaarnemer die het finishtijdstip van de zwemmer opneemt. 

 Tijdrace tijdstip 

Een tijdstip wordt gemeten ten opzichte van een door de tijdwaarnemers gezamenlijk bepaald 

nul-moment. In de praktijk betekent dit dat de tijdwaarnemers van een tijdrace de klokken 

gelijktijdig starten. 

 Tijdrace starttijdstip 

Dit is het tijdstip op de klok waarop de deelnemer de startlijn passeert of het signaal krijgt van 

start te mogen gaan. Voor de waarneming van deze tijd is een (start)tijdwaarnemer 

verantwoordelijk. 

 Tijdrace finishtijdstip 

Dit is het tijdstip op de klok waarop de deelnemer de finish heeft aangeraakt. Voor de 

waarneming van deze tijd is een (finish)tijdwaarnemer verantwoordelijk. 

 Tijdrace eindtijd 

Dit is de berekening van de gezwommen tijd, waarbij de starttijd van de finishtijd wordt 

afgetrokken. 

 Tijdrace startinterval 

De tijd tussen de starts van twee deelnemers. 

1.7 Team event 

 Wedstrijdonderdeel waarbij leden van één KNZB-vereniging samen een wedstrijdnummer 

zwemmen. Dit kan zowel een team-tijdrace (of -achtervolging) zijn, als een estafette. Elk team 

is evenredig samengesteld uit zwemmers en zwemsters.  

 Bij de teamtijdrace of teamachtervolging zwemt het team samen op, bij de estafette wordt 

steeds overgenomen. De methode van de aflossing is aan de wedstrijdorganisatie rekening 
houdend met de lokale omstandigheden te bepalen.  

1.8 Kalender 

 Vaststelling 

De vaststelling van de data waarop de klassementswedstrijden plaatsvinden. 

 Klassement-dubbel 

Er is sprake van een klassement-dubbel indien twee of meer organisaties op dezelfde datum één 

of meerdere programmanummers willen laten meetellen voor overeenkomstige klassementen. 
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Klassementscaps 

 Klassementscaps 

De caps die door de KNZB worden toegewezen aan de individuele zwemmers. 

 

 

B2. De wedstrijdorganisatie 
2.1 Aanmelding 

 Aanmelding kalender: de organisatie van een wedstrijd dient jaarlijks schriftelijk door middel van 

een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de KNB website zijn wedstrijd aan te melden en 

op welke datum zij in het volgende seizoen wil organiseren alsmede een alternatieve datum. 

https://www.formdesk.nl/knzb/OWaanvraag 

 Wijziging van de wedstrijddatum na vaststelling van de wedstrijdkalender kan slechts met 

instemming van de KNZB/TOWZ.  

 Een organisatie die zich niet aanmeldt conform de door de KNZB/TOWZ gestelde criteria, kan 

enkel uit de vrije data kiezen na vaststelling van de kalender. Lukt dat niet, dan kan de 

organisatie voortgaan met het organiseren, doch de wedstrijd telt niet mee voor de nationale 

klassementen (zie ook kalender bepalingen).  

 Een nieuwe wedstrijdbaan dient voor 1 maart door de organisatie gemeld te worden aan het 

bondsbureau, zodat de KNZB/TOWZ de baan kan inspecteren en de organisatie kan adviseren. 

 Indien de organisatie niet kan voldoen aan voorwaarden uit de bepalingen, kan bij de 

KNZB/TOWZ dispensatie aangevraagd worden. Deze wordt in de regel pas na goede 

argumentatie toegekend. 

 Na vaststelling van de wedstrijdkalender dienen de organisaties hun wedstrijden zelf bij de KNZB 

uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijd aan te melden via de webkalender. 

2.2 Programma 

 Bij organisaties van (een) klassementsnummer(s) wordt een advertentiepagina aangeleverd. De 

redactie bepaalt de lay-out van deze advertenties. Ook voor buitenlandse en niet- 

klassementswedstrijden bestaat deze mogelijkheid. 

 Het wedstrijdprogramma zoals vermeld op de KNZB website is bepalend voor de aanvangstijden 

van de voor de klassementen meetellende wedstrijdonderdelen. 

 De klassementsonderdelen zijn altijd een veelvoud van 250m. Per klassement kunnen minimale 

en maximale afstanden worden vastgesteld (aan de hand van de leeftijdsbepalingen).  

 Een uitzondering op de bepaling dat een klassementsafstand een veelvoud van 250m moet zijn, 

kan het overbruggen van de afstand van A naar B zijn. Meestal is hier sprake van markante 

punten (bijvoorbeeld van brug naar brug of van oever tot oever). De KNZB/TOWZ kan hiervoor 

aparte goedkeuring verlenen. 

 Wanneer hiervan moet worden afgeweken dient de organisatie er voor zorg te dragen dat dit 

minimaal 3 weken voor de geplande wedstrijddatum via de websites: www.knzb.nl en 

www.noww.nl wordt kenbaar gemaakt. Daarnaast dienen alle inschrijvende verenigingen en de 

KNZB rechtstreeks, en uiterlijk 3 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd, de juiste 

aanvangstijden schriftelijk of per e-mail te ontvangen. 

 

 Organisaties die meerdere afstanden uit één klassement programmeren, dienen de starttijden 

zodanig vast te stellen, dat de deelnemers op al deze afstanden kunnen starten. 

Uitgangspunt hierbij is 30 minuten rusttijd plus 20 minuten per gezwommen kilometer. Hierbij 

wordt gerekend van start tot start van de betreffende klassementsnummers. 

https://www.formdesk.nl/knzb/OWaanvraag
http://www.knzb.nl/
http://www.noww.nl/
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2.3 Uitslagen 

 De organisatie zorgt dat de klassementsteller uiterlijk drie dagen na de wedstrijd in het bezit is 

van de uitslagen. Dit gebeurt bij voorkeur op digitale wijze (ow2017uitslagen@noww.nl). 

Daarnaast dienen de uitslagen eveneens binnen 3 dagen na de wedstrijd in de KNZB 

webkalender te worden geupload. 

2.4 Wedstrijdbaan 

 Het eerste keerpunt (of andere richtingsverandering) van een voor de klassementen meetellend 

wedstrijdnummer, van 1000m of langer, zal zich in een rechte lijn van minimaal 500m van de 

start bevinden bij een enkelvoudige rechte baan (met uitzondering van kleine correcties bij start 

en finish) of minimaal 250m wanneer er van een andere vorm baan sprake is (bijvoorbeeld een 

driehoek of trapezium). Tijdraces hoeven geheel niet aan deze voorwaarden te voldoen. 

 De wedstrijdbaan dient uitgezet conform de landmetersverklaring. Deze is aanwezig ter controle 

op het jurysecretariaat, ter inzage op het prikbord bij de uitslagen, en wordt in kopie bij het 

proces verbaal gevoegd.  

2.5 Waarnemer 

 De organisatie geeft de waarnemer vrij toegang tot het wedstrijdterrein (ook op het water) en de 

gebruikte ruimtes. 

 De organisatie geeft de waarnemer de gelegenheid om adviezen te geven en het rapport en de 

puntenlijst te bespreken. 

 De organisatie verplicht zich tot medewerking bij het invullen van de wedstrijdrapportage en het 

verstrekken van alle benodigde gegevens, inclusief de volledige wedstrijduitslagen. 

 De organisatie stelt de waarnemer zo nodig een vaartuig ter beschikking. 

2.6 Dispensatie 

 Indien een organisatie, op bepaalde aspecten, niet in staat is aan de KNZB-reglementen te 

voldoen, is het noodzakelijk om tegelijk met de aanmelding voor de kalender dispensatie aan te 

vragen bij het KNZB bondsbureau voor datgene, waaraan de organisatie niet kan voldoen. 

 

 

B3. Waarnemerschap 
3.1 Inleiding 

De KNZB/TOWZ vindt de waarneming van wedstrijden van groot belang in verband met: 

 de kwaliteitscontrole op de wedstrijden 

 de kwaliteit van de jurering 

 de veiligheid 

 de vaststelling van kalender 

3.2 Toewijzing 

De waarnemer kan door de organiserende instantie aangevraagd worden en/of kan op initiatief van 

de KNZB/TOWZ toegewezen worden. 

 De KNZB/TOWZ kan voor elk aangemeld evenement een waarnemer (KNZB afgevaardigde) 

aanwijzen. De waarnemer wordt niet tevoren aangekondigd. 

 De organisatie kan voor advies ook een waarnemer aanvragen. De kosten per aanvraag zijn in 

2017: € 65,00. De aanvraag voor een waarnemer dient voor 1 februari gedaan te zijn middels 

een mailbericht naar openwaterzwemmen@knzb.nl of het wedstrijdaanvraagformulier. 

 Een organisatie die voor het eerst wil meetellen voor de nationale klassementen wordt op kosten 

van de KNZB/TOWZ een waarnemer toegewezen. 

mailto:ow2017uitslagen@noww.nl
mailto:openwaterzwemmen@knzb.nl
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 Ook anderen (uitsluitend door de KNZB/TOWZ aangewezen) kunnen de lengte van de baan 

controleren. Wanneer er grote afwijkingen in afstand zijn en de afstand niet wordt gecorrigeerd 

voorafgaand aan de betreffende starts, zullen de betreffende nummers niet mee tellen voor de 

klassementen. 

 De KNZB/TOWZ kan te allen tijde aan derden met voldoende expertise worden vragen om de 

wedstrijdrapportage in te vullen. 

Sinds 2016 wordt gewerkt met het nieuwe waarnemingsrapport, wat ook door de organisaties waar 

geen waarnemer aanwezig is ingevuld moet worden en opgestuurd naar de KNZB, zie bijlage ….. 

(redactie open water boek 2017: er is een digitale versie op komst). 

3.2 Opdracht 

 Taak van de waarnemer is: 

a. Het controleren of de betreffende wedstrijd geheel volgens de KNZB-reglementen en de 

geldende open water wedstrijd- en klassementsbepalingen wordt georganiseerd; 

b. Het controleren of de te zwemmen afstanden correct zijn uitgezet. Dit kan zowel door de 

landmetersverklaring na te kijken als ook alertheid op de finishtijden van zwemmers te 

betrachten. De waarnemer kan de afstand nameten met behulp van GPS-apparatuur. De 

waarnemer is bevoegd de scheidsrechter en de KNZB/TOWZ te adviseren over de 

baanlengte. 

c. Op verzoek van de dienstdoende scheidsrechter bijstand verlenen aan de jury; 

d. De scheidsrechter wijzen op onvolkomenheden bij het wedstrijdverloop; 

e. Het bijvoorbeeld door middel van een wedstrijdrapportage schriftelijk rapporteren aan de 

KNZB/TOWZ van het wedstrijdverloop, alsmede het adviseren over aangelegenheden die 

bepalend zijn voor het wel of niet mee laten tellen van wedstrijdonderdelen voor de 

klassementen; 

f. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de scheidsrechter en/of organisatie met 

betrekking tot verbeteringen van werkwijze, parcours, accommodatie en dergelijke. 

g. Adviseren van de KNZB/TOWZ bij het niet nakomen van de bepalingen en/of reglementen 

door de organiserende instantie en/of scheidsrechter. 

h. Advies uitbrengen aan de KNZB/TOWZ (over onder andere de weging van de 

klassementskilometers). 

i. Wanneer de wedstrijdorganisatie een waarnemer aanvraagt zal hij of zij de 

wedstrijdrapportage in vullen. De waarnemer kan de wedstrijdrapportage ook gebruiken als 

hulpmiddel om zijn waarnemingen systematisch te doen. 

 

 

B4. Bepalingen samenstelling wedstrijdkalender 
2018 

4.1 Uitleg en inleiding 

Jaarlijks stelt de KNZB/TOWZ een procedure vast waarmee de wedstrijdkalender wordt vastgesteld. 

Deze bepalingen gelden voor de vaststelling van de wedstrijdkalender 2018. Klassement-dubbels 

worden onder voorwaarden toegestaan. Als de organisaties er onderling niet uit komen, zal de 

TOWZ/KNZB aan de hand van de Wedstrijdrapportages een besluit nemen, bij het niet indienen van 

een wedstrijdrapportage, zal deze organisatie automatisch verliezen. 

4.2 Buitencategorie 

Er zijn in Nederland bijzondere open water wedstrijden waar de score op de puntenlijst niet van 

belang is. Deze worden in de buitencategorie geplaatst. Dit zijn: 

 Het (O)NK Lange Afstand Zwemmen 
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 Het (O)NK Marathonzwemmen 

 Door de KNZB/TOWZ aan te wijzen wedstrijden. 
 Daartoe kan de organisatie schriftelijk een beargumenteerd verzoek indienen bij KNZB/TOWZ. 

4.3 Kalenderbepalingen 2018 

 De deadline voor de (reguliere) aanmelding voor de klassementskalender wordt jaarlijks 

vastgesteld. 

 Voor de kalender van 2018 is dit 15 november 2017. 

 Wedstrijden die het voorgaande jaar niet tijdig hun wedstrijdrapportage hebben ingediend, 

verliezen hun rechten bij een mogelijke dubbel. 

 Een (nieuwe) organisatie in het open water circuit kan bij eerste organisatie meetellen in de 

nationale klassementen wanneer aan de voorwaarden (voldoen aan bepalingen en reglementen) 

voldaan is. Dit ter beoordeling van de waarnemer. 

 De deadline voor het inleveren van de advertentie is 15 maart 2018 

4.1 Keuze van wedstrijddata 

De circuitkalender wordt in goed overleg tussen de organisaties samengesteld en door de 

KNZB/TOWZ vastgesteld. 

 Tijdens het (O)NK Marathonzwemmen kan er door een andere organisatie een wedstrijd 

georganiseerd worden. 

 Daarbij zullen wedstrijdafstanden van 5000m en langer niet meetellen voor de nationale 

klassementen. 

 Gelijktijdig met een wedstrijd van de buitencategorie niet de (O)NK Marathon zijnde zullen bij 

andere organisaties de wedstrijdonderdelen voor geen enkel landelijk klassement meetellen. 

 Het programma zoals ingestuurd met de aanvraag voor de kalender is bepalend. Afwijkingen van 

het ingezonden programma kunnen enkel plaatsvinden in overleg met de KNZB/TOWZ. 

 De organisatie van de slotwedstrijd dient een programma aan te bieden met voor elk klassement 

minimaal één wedstrijdonderdeel.  

 Wanneer de organisaties de data met elkaar overeenkomen, komen onderstaande bepalingen te 

vervallen. Met andere woorden: als twee organisaties vinden dat ze samen op één tijdstip willen 

organiseren, kan dat. 

 Klassementsafstanden van 5km of langer binnen één klassement bij twee gelijktijdige 

organisaties worden niet toegestaan.  

 Een dubbel kan slechts plaatsvinden indien de wedstrijden niet te dichtbij elkaar georganiseerd 

worden. De afstand mag niet minder zijn dan 100km hemelsbreed. De hemelsbrede afstand 

wordt van startlijn tot startlijn gemeten in Google Earth. Indien de afstand te kort is en de 

organisaties komen onderling niet tot een oplossing, beslist de TOWZ/KNZB.  

4.5 Volgorde vaststelling kalender 

De volgende systematiek wordt gehanteerd bij de vaststelling van de wedstrijdkalender. 

1. De data voor de ONK’s lange afstandszwemmen worden vastgesteld (dit zijn beschermde data). 

2. De data voor de wedstrijden in de buitencategorie worden vastgesteld (dit zijn beschermde 

data). 

3. De overige organisaties kiezen een datum. Zij mogen onderling klassementdubbels vormen die 

voldoen aan voornoemde voorwaarden. 

4. Wedstrijden die zich aanmelden (of een datumwijziging doorgeven) na de deadline voor de 

kalenderaanmelding, doch voor de vaststelling van de kalender, kunnen op volgorde van 

(aan)melding een vrije datum kiezen. 

5. KNZB/TOWZ stelt de slotwedstrijd vast aan de hand van de wedstrijdprogramma’s. Een beperkt 

klassementsprogramma is hiervoor de minimale vereiste (zie ook definitie!) Na de slotwedstrijd 

kunnen wedstrijden worden georganiseerd. De wedstrijdonderdelen tellen echter niet mee voor 

de nationale klassementen. 



 

 

31 

6. Organisaties die zich na vaststelling van de kalender en niet later dan 15 mei aanmelden voor 

het organiseren van een klassementswedstrijd kiezen in volgorde van aanmelding een vrije 

datum. De vrije datum dient niet meer dan 3 weken voorafgaande aan de tot dan toe bekende 

wedstrijddata op de kalender gekozen te worden. Vrije wedstrijddata tijdens en na het tot dan 

toe bekende seizoen zijn uiteraard wel te kiezen.  

7. Wedstrijden die zich aanmelden na 15 mei 2018 tellen niet mee voor de nationale klassementen.  

 

 

B5 Deelname aan wedstrijden  
5.1 Inschrijving 

 De inschrijvende vereniging dient zich te houden aan de inschrijftermijn van de 

wedstrijdorganisatie en is tevens verantwoordelijk voor het tijdig arriveren van de inschrijving, 

ongeacht het gekozen medium. De bewijslast - bij onduidelijkheid over de inschrijving - ligt bij 

de inschrijvende vereniging. Wanneer bij onenigheid over de inschrijving, de vereniging niet 

schriftelijk (middels bijvoorbeeld een print van de webpagina) kan aantonen dat de deelnemer 

ingeschreven is, heeft deze deelnemer geen startrecht. 

 Inschrijfgeld is niet verschuldigd voor een ieder, die reglementair is afgemeld (schriftelijk) voor 

aanvang van de wedstrijd (ongeacht de reden/aard van afmelding). 

 Inschrijfgeld is verschuldigd wanneer de deelnemer minder dan 24 uur voor aanvang van de 

wedstrijddag reglementair is afgemeld bij de wedstrijdorganisatie, tenzij de inschrijfvoorwaarden 

van de wedstrijdorganisatie anders bepalen. 

 Per vereniging dient één ploegleider te worden aangemeld als woordvoerder. Deze dient uiterlijk 

bij aankomst kenbaar gemaakt te worden aan de wedstrijdorganisatie. In de regel is dit de 

persoon die de inschrijving doet (tenzij anders vermeld bij de organisatie). Bij meerdere 

inschrijvende personen is de ploegleider de eerste persoon die inschrijft namens de vereniging 

(tenzij anders vermeld bij de organisatie). De ploegleider is de enige persoon die namens 

haar/zijn deelnemende vereniging protesten mag indienen en namens de vereniging met de jury 

mag spreken (bijvoorbeeld calamiteiten etc.).  

 

 

B6. Nationale klassementen 
6.1 Inleiding 

 Alle, in één seizoen vallende en door de KNZB/TOWZ aangewezen wedstrijdonderdelen tellen 

mee voor de nationale open water klassementen. 

6.2 Startrecht en klassementsdeelname 

 Inschrijving en deelname aan wedstrijdonderdelen is toegestaan voor zover de 

leeftijdsbepalingen dit toelaten. Voor wedstrijdonderdelen buiten de klassementen kan de 

wedstrijdorganisatie anders bepalen. 

Dit betekent dat een junior (en zelfs een minior) met jeugd en senioren mee mag zwemmen 

zolang hij/zij de leeftijdsbepalingen uit het reglement niet overtreedt. 

 Buitenlandse deelnemers, alsmede leden van andere bonden (NTB) worden niet in de nationale 

klassementen opgenomen, noch kunnen ze voor de puntenberekening als winnaar worden 

aangeduid. 
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6.3 Werking puntenklassementen 

 Door reglementair in te schrijven op tenminste één voor klassementen meetellend 

wedstrijdonderdeel wordt een deelnemer in het daarbij behorende individuele klassement 

opgenomen.  

 De klassementen werken op basis van punten waarbij elke zwemmer per wedstrijdonderdeel 

punten behaalt volgens de aan de FINA ontleende formule 

P = 300 * A * (W/T)3 waarbij: 

 P = behaalde punten, in twee decimalen 

 A = (gewogen) afstand in kilometers 

 W =  tijd winnaar van dat onderdeel 

 T = tijd van de zwemmer waarvoor de punten worden berekend 

Tijden zijn hierbij in seconden op twee decimalen nauwkeurig. 

 Per zwemmer en per klassement worden de punten van alle wedstrijd opgeteld tot de maximale 

afstand (= vol klassement) van dat klassement. Zwemt een zwemmer meer kilometers dan 

vallen de slechtste scores, omgerekend per kilometer, af. 

 De vereniging waarvan de klassementsdeelnemer lid is, wordt automatisch opgenomen in het 

verenigingsklassement 

 Is een deelnemer in één seizoen onder de naam van vereniging A gestart dan zal na 

overschrijving naar vereniging B voor het verenigingsklassement geen punten behaald kunnen 

worden voor vereniging B. De punten die door de deelnemer behaald zijn voor vereniging A 

blijven meetellen. Voor de individuele klassementen heeft de overschrijving geen gevolgen. 

 Indien een zwemmer zich reglementair afmeldt voor een wedstrijdonderdeel wordt deze 

zwemmer voor dit onderdeel niet in de klassementen opgenomen. 

 De positie in de klassementen van de zwemmer wordt bepaald aan de hand van de totale score 

ongeacht of de zwemmer het klassement heeft vol gezwommen. 

 Het gediskwalificeerd worden voor een wedstrijdonderdeel geeft een puntenscore van 0.00 voor 

het betreffende wedstrijdonderdeel. 

6.4 Regels bij gelijke puntenscore 

Om te bepalen wie de winnaar is bij een gelijke stand gelden de volgende regels. 

 Bij een gelijk aantal punten, in de individuele senioren klassementen, beslist (in volgorde): 

1. De uitslag van het NK 5km bij de vrije slag en het NK 3km bij de schoolslag 

2. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft, beslist de klassementsscore bij een vol klassement 

vermeerderd met 0,5km. 

3. Wanneer dit geen beslissing geeft zal de afstand telkens vermeerderd worden met 0,5km 

totdat de beslissing gevallen is. 

4. Wanneer ook dit geen uitsluitsel geeft, zal bij de vrije slag de optelling van de tijden van de 

snelste 2, 3 en 5km uitsluitsel geven. Bij de schoolslag de snelste 2 x 2km en 1 x 3km. 

 Bij een gelijk aantal punten, in de individuele jeugd klassementen, beslist (in volgorde): 

1. De uitslag van het NK 5km bij de vrije slag en het NK 3km bij de schoolslag 

2. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft, beslist de klassementsscore bij een vol klassement 

vermeerderd met 0,5km. 

3. Wanneer dit geen beslissing geeft zal de afstand telkens vermeerderd worden met 0,5km 

totdat de beslissing gevallen is. 

4. Wanneer ook dit geen uitsluitsel geeft, zal bij de vrije slag de optelling van de tijden van de 

snelste 2, 3 en 5km uitsluitsel geven. Bij de schoolslag de snelste 2 x 2km en 1 x 3km. 

 Bij een gelijk aantal punten, in een individueel junioren vrije slag klassement, beslist (in 

volgorde): 

1. De uitslag van het NK 2,5km junioren. 

2. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft, beslist de klassementsscore bij een vol klassement 

vermeerderd met 0,5km. 

3. Wanneer dit geen beslissing geeft zal de afstand telkens vermeerderd worden met 1km 

totdat de beslissing gevallen is. 



 

 

33 

4. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft, zal bij de vrije slag de optelling van de tijden van de 

snelste 2 x 1 en 1 x 1,5km uitsluitsel geven. 

 Bij een gelijk aantal punten, in een individueel schoolslag juniorenklassement, beslist (in 

volgorde): 

1. De uitslag van het NK 1,5 km junioren 

2. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft, wordt de klassementsscore bij een vol klassement 

vermeerderd met 0,5km. 

3. Wanneer dit geen beslissing geeft zal de afstand telkens vermeerderd worden met 0,5km 

totdat de beslissing gevallen is. 

4. Wanneer ook dit geen uitsluitsel geeft, zal bij de schoolslag de optelling van de tijden van de 

snelste 1 x 1 + 2 x 0,5km uitsluitsel geven. 

 Bij een gelijk aantal punten, in een individueel Mastersklassement, beslist (in volgorde):  

1. De uitslag van het NK 3km bij de vrije slag en het NK 2km bij de schoolslag 

2. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft, beslist de klassementsscore bij een vol klassement 

vermeerderd met 0,5km.  

3. Wanneer dit geen beslissing geeft zal de afstand telkens vermeerderd worden met 0,5km 

totdat de beslissing gevallen is. 

4. Wanneer ook dit geen uitsluitsel geeft bepaalt de laatste voor de nationale 

Mastersklassementen meetellende 1km wedstrijd van het seizoen (waarin een of alle 

zwemmers met gelijke stand gezwommen hebben). 

6.5 Meerdere starts 

 Er kunnen per wedstrijd(dag)programma maximaal 2 senioren, 2 jeugd en 2 juniorenonderdelen 

meetellen per klassement. Per klassement is een minimaal verschil bepaald voor de 

wedstrijdonderdelen. Dit afstandsverschil geldt enkel voor de reguliere (en wave-) starts en niet 

voor de tijdraces (dit verschil is voor alle starts noodzakelijk). 

 Masters kunnen per wedstrijd per klassement slechts één wedstrijdonderdeel mee laten tellen 

voor de klassementen. Wanneer meerdere onderdelen mogelijk zijn dient de Master tevoren bij 

de inschrijving aan te geven welk onderdeel dient mee te tellen. Wanneer niets wordt 

aangegeven telt het hoofdnummer (niet de tijdrace of een ander wedstrijdonderdeel). 

 Klassementsnummers mogen als wave verzwommen worden met andere klassementsnummers. 

klassement minimaal verschil 
vrije slag senioren 1500m 

schoolslag senioren 1000m 
vrije slag jeugd 1000m4 
schoolslag jeugd 500m 
vrije slag junioren 500m 

schoolslag junioren 500m 
vrije slag Masters n.v.t. 

schoolslag Masters n.v.t. 

6.6 Klassementen algemeen 

Niet elk klassement heeft een separate start nodig. De reden daarvoor mag duidelijk zijn: het 

programmeren van veel starts voor veel klassementsonderdelen wordt een ondoenlijke zaak. 

Daarnaast wordt de overgang van junioren naar jeugd, alsmede van jeugd naar senioren en 

senioren naar Masters, hiermee vergemakkelijkt. 

 Mastersonderdelen dienen altijd separaat te zijn van andere onderdelen. Dit is in de 

Mastersreglementen zo geregeld en daarvan kan niet afgeweken worden. Wel kunnen voor 

senioren leeftijdsgroepen gedefinieerd worden die overeenkomen met die van de Masters. Dit 

betekent echter niet dat het betreffende wedstrijdonderdeel meetelt voor de nationale 

                                           
4  1000m wordt gebruikt wanneer samen met de junioren gestart wordt. 1500m wordt gebruikt wanneer er samen met de 

senioren gestart wordt. 
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Mastersklassementen. Hiervoor dient door de organisatie dispensatie aangevraagd te worden 

(via de Taakgroep Masters). 

 Jeugd onderdelen mogen (als vanouds) samen met senioren verzwommen worden. 

 Een separaat jeugd onderdeel (dus niet samen met senioren) telt met ingang van 2013 voor de 

deelnemende junioren mee in de juniorenklassementen. 

 De wavestart (zie de bijlage bij deze bepalingen) wordt beschouwd als separate start. Deze start 

telt dan mee voor de het klassement waarvoor ingeschreven is (en het (experimentele) all-in 

klassement). 

 De wavestart kan uitstekend werken om snel onderdelen na elkaar te laten starten. In dat geval 

telt het onderdeel voor de klassementen van de leeftijdsgroep waarvoor ingeschreven is 

(alsmede voor het (experimentele) all-in klassement). 

Bijvoorbeeld: 

12a. 1500m vs heren senioren 14.00 uur 

12b. 1500m vs heren jeugd 14.02 uur 

13. 1500m vs jongens junioren 14.04 uur 

14a/b 1500m vs heren Masters 20+, 30+ 14.06 uur 

14c/f 1500m vs heren Masters 40+, 50+, 60+, 70+ 14.08 uur 

 De deelnemers kunnen kiezen in welke start ze van start gaan (binnen reglementaire 

leeftijdsbepalingen). Het programmaonderdeel waarvoor ingeschreven wordt bepaalt hier het 

klassement waarvoor gezwommen wordt. Schrijft een deelnemer in voor een wedstrijdonderdeel 

(bijvoorbeeld jeugd) dan dient hij/zij in de juiste wave (= ingeschreven wedstrijdonderdeel) van 

start te gaan anders telt het wedstrijdresultaat voor deze deelnemer niet mee voor de 

klassementen en wordt de race als buiten mededinging (BM) beschouwd. 

Jeugd klassementen  

 Het jeugdklassement en de nummers die in dit klassement verzwommen worden staan open 

voor Jeugd 1 en 2 (en jonger) 

 Het jeugd klassement vormt een apart klassement. Dit wordt deels met het senioren klassement 

gezwommen. Het kan ook separaat verzwommen worden en in de vorm van een separate wave 

start bij de senioren. Uitgangspunt voor de puntentelling is hier de tijd van de snelste jeugd-

zwemmer. 

Junioren klassementen 

 De jongens junioren 1 & 2- en 3 & 4-klassementen vormen twee aparte klassementen, maar 

worden te allen tijde tezamen gezwommen. Uitgangspunt is hier de tijd van de snelste zwemmer 

van de eigen leeftijdscategorie. 

 De meisjes junioren 1- en 2 & 3-klassementen vormen twee aparte klassementen, maar worden 

te allen tijde tezamen gezwommen. Uitgangspunt is hier de tijd van de snelste zwemmer van de 

eigen leeftijdscategorie. 

 Wanneer er sprake is van een separate start voor jeugd of een wave-start voor jeugd telt de 

start ook voor het juniorenklassement mee. De wavestart dient dan minimaal in de eerste editie 

(1.00) van het open water boek gepubliceerd te zijn. 

 Wanneer sprake is van een separate start (waves worden beschouwd als één start) dan telt het 

wedstrijdnummer niet mee voor het (experimentele) all- in klassement. 

Mastersklassementen 

 Ten behoeve van de competitie worden voor de Masters jaarlijks klassementen op basis van 

tijden samengesteld. Dit zijn de zogenaamde tijdenklassementen. 

 Deze bepalingen zijn aanvullend op de overige bepalingen. 

 Met betrekking tot het Nederlandse Masters lange afstandszwemmen worden individuele 

tijdenklassementen samengesteld voor iedere leeftijdsgroep: voor dames en voor heren, voor 

vrije slag en voor schoolslag. 
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 Bij de Mastersklassementen in het open water zwemmen worden voor de Masters de volgende 

leeftijdsgroepen gehanteerd: 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+,70+, 75+, 

80+, enz. Per wedstrijd kan een organisatie kiezen voor een indeling per 5 of per 10 jaar. 

 Per klassement kan slechts eenmaal 1000m meetellen per wedstrijd. 

 Een totaalklassement wordt samengesteld door de optelsom van de vijf snelste kilometertijden 

(of gemiddelde kilometertijden) op door de KNZB aan te wijzen wedstrijden over langere 

afstanden. 

 Een Mastersklassement is enkel vol wanneer op minimaal 5 wedstrijden (locaties en/of dagen) 

gestart is en minimaal totaal 5km volbracht is. 

Opmerking: 

 De 5 klassementskilometers kunnen enkel gezwommen worden op vijf (5) verschillende 

wedstrijden. Er kan wel meerdere malen gestart worden doordat de reguliere 1km Masters, 1km 

tijdrace en ONK kunnen meetellen voor de klassementen. Bij meerdere starts telt enkel de 

snelste (gewogen) start. Dit is om te voorkomen dat zwemmers zich beperken tot minder dan 5 

wedstrijden.  

 Masters die niet op tenminste 5 verschillende wedstrijden zijn gestart worden in het klassement 

altijd geplaatst achter de zwemmers die dat wel hebben gedaan, noch kunnen zij voor een 

klassementsprijs in aanmerking komen. 

Tijdraces 

 De inschrijvende vereniging dient bij de inschrijving aan te geven voor welk klassement de 

inschrijving geldt: junioren, senioren of Masters. Wanneer niets is aangegeven zwemt de 

deelnemer voor het seniorenklassement. 

 Een vrije slag tijdrace mag een veelvoud van 250m zijn en minimaal 500m zijn tot een 

maximum van 5000m en kan deel uitmaken van de klassementsnummers. 

 Een schoolslag tijdrace mag een veelvoud van 250m zijn en minimaal 500m zijn tot een 

maximum van 2500m en kan deel uitmaken van de klassementsnummers. 

Team estafettes 

 De team estafette voor zover deze gezwommen zijn bestaande uit teams van één KNZB-

verenging, tellen mee voor het verenigingsklassement, niet voor de individuele. Er is geen 

minimum aantal kilometers. Maximaal telt 5% van het aantal kilometers voor dit klassement 

mee. 

 Een estafetteteam bestaat uit 2 heren en 2 dames 

 De overname plek dient van te voren vastgesteld worden. Dit kan, als de atletiek, een ruimte 

zijn waarbinnen met de andere zwemmer aantikt. Of als bij het binnenzwemmen een start na het 

aantikken van een plaat of kant. 

 Voor de jongere leeftijden oppassen met meerdere inschrijvingen.  

 Individueel kunnen hier géén punten mee gescoord worden.  

Team event 

 De teamevents (ploegentijdrace) voor zover deze gezwommen zijn bestaande uit teams van één 

KNZB-verenging, tellen mee voor het verenigingsklassement, niet voor de individuele 

klassementen. Er is geen minimum aantal kilometers. Maximaal telt 5% van het aantal 

kilometers voor dit klassement mee.  

 Een team bestaat uit 3 deelnemers, van ieder geslacht minimaal 1 deelnemer. 

 Let op! De leeftijdsbepalingen blijven gelden.  

 Individueel kunnen hier géén klassementspunten gescoord worden.  

Minimale en maximale klassementsafstanden 

De onderdelen voor de… 

 Vrije slag klassementen voor senioren dames en heren worden verzwommen over 1.000 tot en 

met 10.000 meter, in veelvouden van 250 meter. 
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 Schoolslag klassementen voor jeugd en senioren dames en heren worden verzwommen over 

1.000 tot en met 5.000 meter, in veelvouden van 250 meter. 

 Vrije slag klassementen voor jeugd dames en heren worden verzwommen over 1.000 tot en met 

10.000 meter, in veelvouden van 250 meter. 

 Schoolslag klassementen voor jeugd en senioren dames en heren worden verzwommen over 

1.000 tot en met 5.000 meter, in veelvouden van 250 meter. 

 Vrije slag klassementen voor junioren worden verzwommen over 1000 tot en met 2.500 meter, 

in veelvouden van 250 meter. 

 Schoolslag klassementen voor junioren worden verzwommen over 500 tot en met 1.500 meter, 

in veelvouden van 250 meter. 

 Mastersklassementen worden verzwommen over 500 tot en met 3.000m op de vrije slag en 500 

tot en met 2000m op de schoolslag, in veelvouden van 250 meter. Slechts één afstand per 

wedstrijd zal meetellen per klassement (zie ‘meerdere starts’). 

Uitzondering op de regel voor veelvouden van 250m is elders in deze bepalingen terug te vinden. 

Verenigingsklassement 

 Het klassement is een combinatie van alle landelijke junioren- senioren- en Mastersklassementen 

en wordt verzwommen over de 150 kilometer die tot de hoogste puntenscore leidt, met dien 

verstande dat: 

 van de 150km minimaal 25% door deelnemers van het vrouwelijke geslacht en minimaal 

25% door deelnemers van het mannelijke geslacht gezwommen worden; 

 van de 150km minimaal 50% in de vrije slag gezwommen worden; 

 van de 150km minimaal 50% in de senioren klassementen gezwommen worden. 

 van de 150km minimaal 10% in schoolslag gezwommen is. 

 van de 150km is maximaal 5% in de vorm van een team event of team estafette.  

 Het aantal meetellende kilometers is per zwemmer beperkt tot: 

 minioren, meisjes junioren 1, 2 & 3 en jongens junioren 1 en 2: maximaal 15km. 

 jongens junioren 3 en 4, jeugd, senioren en Masters: maximaal 25km. 

 De klassementskilometers mogen per zwemmer uit verschillende individuele klassementen 

komen, doch niet meer zijn dan het maximum voor dat individuele klassement. 

 Om de Masters over de volle breedte vergelijkbaar te maken met de andere leeftijdsgroepen 

wordt een omrekenformule gehanteerd die bepaald is met behulp van de Masterswereldrecords 

per 01-12-2009 op de 1500m vrij & 200m schoolslag en de historie van de Nederlandse open 

water tijden. 

 

correctie = round (*a* * ( exp ( *b* * (leeftijd - 27) ) -1)) 

 

De parameters a en b verschillen per slag en sexe: 
klassement  factor a factor b 

vrije slag heren 12 0,062 

schoolslag heren 18 0,062 

vrij slag dames 28 0,055 

schoolslag dames 64 0,045 
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Klassementen en afstanden 

Volgend schema is van toepassing voor 2017: 
klassement d/h/m/j mini- en maximale 

klassementsafstand 
vol ow-
klas 

minimale vereisten voor vol OW-klas 

schoolslag junioren 1 en 2 jongens 500 t/m 2500m 5km naar eigen keuze 

schoolslag junioren 3 en 4 jongens 500 t/m 2500m 5km naar eigen keuze 

schoolslag junioren 1 meisjes 500 t/m 2500m 5km naar eigen keuze 

schoolslag junioren 2 en 3 meisjes 500 t/m 2500m 5km naar eigen keuze 

schoolslag jeugd heren 1000 t/m 5000m 20km naar eigen keuze 

schoolslag jeugd dames 1000 t/m 5000m 20km naar eigen keuze 

schoolslag senioren heren 1000 t/m 5000m 20km naar eigen keuze 

schoolslag senioren dames 1000 t/m 5000m 20km naar eigen keuze 

vrije slag junioren 1 en 2 jongens 1000 t/m 2500m 10km naar eigen keuze 

vrije slag junioren 3 en 4 jongens 1000 t/m 2500m 15km naar eigen keuze 

vrije slag junioren 1 meisjes 1000 t/m 2500m 10km naar eigen keuze 

vrije slag junioren 2 en 3 meisjes 1000 t/m 2500m 15km naar eigen keuze 

vrije slag jeugd heren 1000 t/m 10000m 40km 5km < 5km & 5km ≥ 5km 

vrije slag jeugd dames 1000 t/m 10000m 40km 5km < 5km & 5km ≥ 5km 

vrije slag senioren heren 1000 t/m 10000m 40km 5km < 5km & 5km ≥ 5km 

vrije slag senioren dames 1000 t/m 10000m 40km 5km < 5km & 5km ≥ 5km 

vrije slag Masters heren 500 t/m 3000m 5km naar eigen keuze (minimaal 5 wedstrijden) 

vrije slag Masters dames 500 t/m 3000m 5km naar eigen keuze (minimaal 5 wedstrijden) 

schoolslag Masters heren 500 t/m 2000m 5km naar eigen keuze (minimaal 5 wedstrijden) 

schoolslag Masters dames 500 t/m 2000m 5km naar eigen keuze (minimaal 5 wedstrijden) 

Aan regels in de kolom ‘minimale vereisten’ moet minimaal worden voldaan om een ‘vol’ klassement 

te zwemmen en daarmee een eventuele maximale puntenscore te kunnen behalen. 

In de regel zal bij de klassementen 35% tot 50,5% van het maximaal aantal geprogrammeerde 

klassementskilometers gelden als “vol klassement”  

Per 2018 zal de afstand voor een vol klassement beperkt worden tot maximaal 50,5% van het 

maximale aantal klassementskilometers. Dit zal ook het geval zijn bij afgelastingen. Met andere 

woorden. Wanneer er (door afgelastingen) minder kilometers verzwommen kunnen worden zal ook 

het aantal kilometers voor een vol klassement beperkt worden.  

Een en ander houdt verband met het dalende aantal klassementskilometers in de 

schoolslagklassementen voor senioren en jeugd.   

6.7 Diversen 

Slotwedstrijd 

Op de dag van de slotwedstrijd worden naast de (eventuele) prijzen van de betreffende wedstrijd 

ook de landelijke klassementsprijzen uitgereikt, tenzij de KNZB/TOWZ anders beslist. De 

prijsuitreiking van de landelijke klassementen staat onder regie van de KNZB/TOWZ. KNZB/TOWZ 

bepaalt in overleg met de organisatie op welk(e) moment(en) in het wedstrijdprogramma de 

landelijke klassementsprijzen worden uitgereikt; de voorkeur van KNZB/TOWZ is daarin bepalend. 

Uitsluittijden 

 Bij afstanden vanaf 2.500 meter mogen uitsluittijden op basis van de achterstand op de voorste 

zwemmer van 5 minuten (of meer) per kilometer worden gehanteerd. Bekendmaking van de 

uitsluittijden vindt (minimaal) plaats door publicatie op de KNZB website (in de advertentie in het 

open water boek). 

 Voor de NK gelden de uitsluittijden van de FINA. Hierbij is de uitsluittijd bepaald op 15 minuten 

per 5km. Dus voor de 10km is dit 30 minuten en voor de marathon 75 minuten. Bij bijzondere 

omstandigheden (waaronder storm en stroming) kan hiervan afgeweken worden. De 

KNZB/TOWZ laat zich hierin adviseren door de scheidsrechter en wedstrijdorganisatie.  

Weging afstand bij bijzondere omstandigheden 

 Elk meetellend wedstrijdonderdeel in de puntenklassementen kan een weging krijgen. Bij 

stroming en andere bijzondere omstandigheden kan een correctie worden toegepast, waarbij de 

weging hoger of lager kan uit vallen. De gemiddelde stroomsterkte op het parcours en de 
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bijzondere omstandigheden dienen per wedstrijdnummer op het proces verbaal te worden 

vermeld. De scheidsrechter, de waarnemer(s) en de klassementsteller adviseren de KNZB/TOWZ 

hierin. 

6.8 Aanvullende bepalingen 

 Indien zich tijdens een wedstrijdonderdeel, naar het oordeel van de scheidsrechter en/of 

waarnemer, onregelmatigheden hebben voorgedaan, zodanig dat deze een klassement onzuiver 

beïnvloeden, kan de KNZB/TOWZ besluiten dit wedstrijdonderdeel voor het betreffende 

klassement als niet verzwommen te beschouwen. 

 Een deelnemer die op één wedstrijddag reglementair heeft ingeschreven voor twee of meer 

wedstrijdonderdelen die meetellen binnen één klassement en vervolgens op één of meer van die 

wedstrijdonderdelen niet start (i.e. niet reglementair afschrijft), krijgt geen punten voor de op 

die dag wel gestarte onderdelen. Indien de betreffende deelnemer één of meer van deze 

onderdelen wint, zullen de door hem gezwommen tijden niet als uitgangspunt dienen voor de 

berekening van de punten van de overige deelnemers. 

 

 

B7. Prijzen, Medailles, Eretekens 
7.1 Klassementsprijzen 

Junioren, jeugd- en seniorenklassementen  

De nummers één, twee en drie van alle individuele klassementen ontvangen aan het eind van het 

seizoen een medaille. De winnaars in de individuele senioren- en jeugdklassementen ontvangen 

voor één jaar een eeuwigdurende wisselprijs. 

Deelnemers kunnen voor meerdere prijzen in aanmerking komen indien zij ook in een hoger 

klassement bij de eerste drie eindigen. 

Verenigingsklassementen 

De nummers één, twee en drie van de verenigingsklassementen ontvangen aan het eind van het 

seizoen een prijs. De winnende vereniging ontvangt voor één jaar een eeuwig durende wisselprijs. 

Mastersklassementen 

De nummers één, twee en drie van de Mastersklassementen met een vol klassement ontvangen aan 

het eind van het seizoen een medaille. 

7.2 NK-prijzen 

Zie voor de NK prijzen de NK-bepalingen. 

7.3 KNZB-prestatiemedailles 

 Een deelnemer kan meerdere prestatiemedailles behalen bij het zwemmen, de medaille 

behorende bij de hoogste prestatie mag men aanvragen. Dit betekent dat er slechts één medaille 

in ontvangst mag worden genomen voor de gehele sector zwemmen. 

 Er zijn medailles per leeftijdsgroep/klassement te verdienen: 

1. vrije slag dames senioren 

2. vrije slag dames jeugd 

3. vrije slag heren senioren 

4. vrije slag heren jeugd 

5. vrije slag meisjes junioren 1 

6. vrije slag meisjes junioren 2 en 3 

7. vrije slag jongens junioren 1 en 2 

8. vrije slag jongens junioren 3 en 4 
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9. vrije slag Masters dames (elke categorie) 

10. vrije slag Masters heren (elke categorie) 

11. schoolslag dames senioren 

12. schoolslag dames jeugd 

13. schoolslag heren senioren 

14. schoolslag heren jeugd 

15. schoolslag meisjes junioren 1 

16. schoolslag meisjes junioren 2 en 3 

17. schoolslag jongens junioren 1 en 2 

18. schoolslag jongens junioren 3 en 4 

19. schoolslag Masters dames (elke categorie) 

20. schoolslag Masters heren (elke categorie) 

 Aanvragen via de KNZB website: 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/prestatieme

dailles/. 

 Lange afstandszwemmers komen in aanmerking voor en prestatiemedaille indien zij een vol 

klassement zwemmen en daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Prestatiemedailles voor vrije slag dames senioren en heren senioren: 

Zilver:  

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 10 deelnemers eindigen in het senioren 

lange afstandsklassement vrije slag en minimaal 270 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers 

Brons:  

Voor een bronzen prestatiemedaille moet men bij de eerste 20 deelnemers eindigen in het senioren 

lange afstandsklassement vrije slag en minimaal 240 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. 

Prestatiemedailles voor vrije dames jeugd en heren jeugd: 

Zilver: 

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 10 deelnemers eindigen in het jeugd 

lange 

afstandsklassement vrije slag en minimaal 270 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. 

Brons: 

Voor een bronzen prestatiemedaille moet men bij de eerste 20 deelnemers eindigen in het jeugd 

lange afstandsklassement vrije slag en minimaal 240 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. 

Prestatiemedailles voor schoolslag dames senioren en heren senioren: 

Zilver: 

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 5 deelnemers eindigen in het senioren 

lange afstandsklassement schoolslag en minimaal 270 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. 

Brons: 

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 10 deelnemers eindigen in het senioren 

lange afstandsklassement schoolslag en minimaal 270 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. 

Prestatiemedailles voor schoolslag dames, dames jeugd en heren, heren jeugd: 

Zilver: 

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 5 deelnemers eindigen in het jeugd 

lange afstandsklassement schoolslag en minimaal 270 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/prestatiemedailles/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/prestatiemedailles/
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Brons: 

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 10 deelnemers eindigen in het jeugd 

lange afstandsklassement schoolslag en minimaal 270 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. 

Prestatiemedailles voor jongens junioren 1 en 2, jongens junioren 3 en 4, meisjes 

junioren 1 en meisjes junioren 2 en 3 vrije slag: 

Zilver: 

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 10 deelnemers eindigen in het 

individuele landelijke lange afstandsklassement en minimaal 270 punten per kilometer hebben 

behaald over de meetellende. De klassementen zijn niet gecombineerd. 

Brons: 

Voor een bronzen prestatiemedaille moet men bij de eerste 20 deelnemers eindigen in het 

individuele landelijke lange afstandsklassement en minimaal 240 punten per kilometer hebben 

behaald over de meetellende klassementskilometers. De klassementen zijn niet gecombineerd. 

Prestatiemedailles voor jongens junioren 1 en2, jongens junioren 3 en 4, meisjes 

junioren 1 en meisjes junioren 2 en 3 schoolslag: 

Zilver: 

Voor een zilveren prestatiemedaille moet men bij de eerste 5 deelnemers eindigen in het individuele 

landelijke lange afstandsklassement en minimaal 270 punten per kilometer hebben behaald over de 

meetellende klassementskilometers. De klassementen zijn niet gecombineerd. 

Brons: 

Voor een bronzen prestatiemedaille moet men bij de eerste 10 deelnemers eindigen in het 

individuele landelijke lange afstandsklassement en minimaal 240 punten per kilometer hebben 

behaald over de meetellende klassementskilometers. De klassementen zijn niet gecombineerd. 

Prestatiemedailles voor jongens en meisjes minioren vrije slag en schoolslag: 

Voor de meisjes en jongens minioren zijn er geen prestatiemedailles. 

Prestatiemedailles voor Masters vrije slag en schoolslag: 

Om als Master in aanmerking te komen voor een prestatiemedaille gelden de volgende limiettijden 

bij een vol Mastersklassement (op basis van 5x1km). 

Limieten prestatiemedailles Open Water Masters (5km tijd) 
2017 vrije slag dames  vrije slag heren  schoolslag dames  schoolslag heren  
5km zilver brons zilver brons zilver brons zilver brons 

20-24 1:04.34 1:07.27 1:00.01 1:02.13 1:21.10 1:24.48 1:16.14 1:19.39 

25-29 1:05.12 1:08.07 1:00.38 1:02.50 1:22.18 1:25.59 1:16.31 1:19.56 
30-34 1:06.29 1:09.27 1:01.52 1:04.38 1:24.34 1:28.21 1:17.04 1:20.31 
35-39 1:06.54 1:09.53 1:02.16 1:05.03 1:24.56 1:28.44 1:17.37 1:21.05 
40-44 1:08.31 1:11.35 1:03.09 1:05.58 1:25.55 1:29.44 1:19.10 1:22.42 
45-49 1:09.42 1:12.49 1:04.13 1:07.05 1:29.19 1:33.18 1:22.35 1:26.16 

50-54 1:11.48 1:15.00 1:06.43 1:09.42 1:34.30 1:38.43 1:26.21 1:30.13 
55-59 1:15.12 1:18.34 1:08.54 1:11.58 1:36.05 1:40.22 1:27.29 1:31.23 
60-64 1:20.41 1:24.18 1:11.58 1:15.10 1:44.25 1:49.05 1:30.56 1:35.00 
65-69 1:29.10 1:33.09 1:16.20 1:19.44 1:51.44 1:56.43 1:38.09 1:42.32 
70-74 1:34.39 1:38.53 1:21.45 1:25.24 1:57.22 2:02.36 1:45.14 1:49.56 
75-79 1:42.02 1:46.35 1:28.00 1:31.56 2:02.37 2:08.06 1:54.05 1:59.10 
80+ 1:54.13 1:59.19 1:40.21 1:44.50 2:21.55 2:28.15 2:08.08 2:13.51 
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Limieten prestatiemedailles Open Water Masters (gemiddelde 1km tijd) 

2017 vrije slag dames vrije slag heren schoolslag dames schoolslag heren 
1km zilver brons zilver brons zilver brons zilver brons 

20-24 0:12.55 0:13.29 0:12.00 0:12.27 0:16.14 0:16.58 0:15.15 0:15.56 
25-29 0:13.02 0:13.37 0:12.08 0:12.34 0:16.28 0:17.12 0:15.18 0:15.59 
30-34 0:13.18 0:13.53 0:12.22 0:12.56 0:16.55 0:17.40 0:15.25 0:16.06 
35-39 0:13.23 0:13.59 0:12.27 0:13.01 0:16.59 0:17.45 0:15.31 0:16.13 
40-44 0:13.42 0:14.19 0:12.38 0:13.12 0:17.11 0:17.57 0:15.50 0:16.32 

45-49 0:13.56 0:14.34 0:12.51 0:13.25 0:17.52 0:18.40 0:16.31 0:17.15 
50-54 0:14.22 0:15.00 0:13.21 0:13.56 0:18.54 0:19.45 0:17.16 0:18.03 
55-59 0:15.02 0:15.43 0:13.47 0:14.24 0:19.13 0:20.04 0:17.30 0:18.17 

60-64 0:16.08 0:16.52 0:14.24 0:15.02 0:20.53 0:21.49 0:18.11 0:19.00 
65-69 0:17.50 0:18.38 0:15.16 0:15.57 0:22.21 0:23.21 0:19.38 0:20.30 
70-74 0:18.56 0:19.47 0:16.21 0:17.05 0:23.28 0:24.31 0:21.03 0:21.59 
75-79 0:20.24 0:21.19 0:17.36 0:18.23 0:24.31 0:25.37 0:22.49 0:23.50 

80+ 0:22.51 0:23.52 0:20.04 0:20.58 0:28.23 0:29.39 0:25.38 0:26.46 

7.4 Andere prijzen 

Herinneringsmedaille ‘vol KNZB klassement’ 

 Voor een KNZB open water medaille komt in aanmerking iedereen die een vol klassement heeft 

gezwommen, maar niet in aanmerking komt voor een gouden, zilveren of bronzen Open Water 

Circuit klassementsmedaille (plaatsen 1, 2 of 3 in het klassement). 

 De medaille is een bronzen legpenning in een munt-etui. 

 De medaille is gegraveerd met het jaartal van het betreffende seizoen. 

 De medailles kunnen door de wedstrijdsecretaris bij het bondsbureau besteld worden. 

 De kosten worden via het verenigingsdepot verrekend. 

 Ook minioren kunnen ook in aanmerking komen voor deze medaille. Zij dienen minimaal 4 keer 

aan een wedstrijd deelgenomen te hebben (in een miniorennummer).  

 In de aanvraag voor minioren dient te worden aangegeven welke wedstrijden zijn gezwommen 

hebben. 

 Bij de overige aanvragen dient te worden aangegeven welk klassement vol gezwommen is. 

 Aanvragen via de KNZB website: 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/herinnering
smedaille/. 

Topsportonderscheidingen: 

 Voor een topsportplaquette komen Open Water zwemmers in aanmerking die bij een EK, WK of 

Olympische Spelen alsmede in het FINA World Cup klassement bij de eerste acht eindigen of bij 

de LEN Cup bij de eerste vijf eindigen. 

 Vorenstaande geldt indien na uitnodiging van de KNZB aan genoemde evenementen werd 
deelgenomen. 

Sporteretekens: 

Om in aanmerking te komen voor een sportereteken moet de deelnemer aan het volgende voldoen: 

 Met betrekking tot de sporteretekens geldt indien na uitnodiging van de KNZB aan 

interlandwedstrijden werd deelgenomen. 

 Onder Interlandwedstrijden worden verstaan wedstrijden behorend tot de navolgende 

categorieën: 

o EK / WK / OS Open Water zwemmen; 

o World Cup wedstrijden Open Water Zwemmen,  
o Overige Open Water interlandwedstrijden. 

Brons: Indien aan 5 interlandwedstrijden is deelgenomen. 

Zilver: Indien aan 8 interlandwedstrijden is deelgenomen. 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/herinneringsmedaille/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/herinneringsmedaille/
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Goud: Indien aan 11 interlandwedstrijden is deelgenomen 

 

 

B8. Bepalingen Nederlandse Kampioenschappen 

Open Water Zwemmen  
8.1 Organisatie en data 

 De Nederlandse Kampioenschappen Lange Afstandzwemmen 2017 vinden plaats in 

Wilhelminadorp op 2 september en op 3 september 2017 in Vlissingen.  

 Het Open Nederlandse Kampioenschap Marathonzwemmen 2017 vindt plaats in het IJsselmeer 

van Stavoren naar Medemblik op 12 augustus 2017. 

 Bij gehele of gedeeltelijke afgelasting kunnen de zwemnummers verdeeld over een of meer 

organisaties die door de TOWZ (in overleg met de organisaties) worden aangewezen. 

8.2 Reglement 

De wedstrijden worden verzwommen onder het KNZB reglement.  

8.3 Deelnamevoorwaarden 

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen wanneer men aan minimaal één van de 
deelnamevoorwaarden genoemd bij het betreffende wedstrijdonderdeel heeft voldaan, voorafgaande 
aan de datum waarop de inschrijving sluit. De kwalificatie kan in open water en in het zwembad 
plaatsvinden. 
afstand en slag open water  

(in het jaar van het ONK of het 
voorgaande jaar) 

Zwembad 
(vanaf 1 januari in het jaar van het 
ONK) 

Marathon (22km) vrije slag 
dames/heren 

 In het seizoen van, of het 

seizoen voorafgaande aan het 

betreffende kampioenschap, 

dient minimaal een 10 

kilometer wedstrijd te zijn 

volbracht in open water, 

waarbij is voldaan aan de 

volgende limieten (in 

u.mm.ss): 

 dames heren 

10,0km 2.50.00 2.45.00 

15,0km 4.18.45 4.11.15 

20,0km 5.50.00 5.40.00 

22,0km 6.27.12 6.16.12 

25,0km 7.23.45 7.11.15 

 Bij afwijkende afstanden dan de 

hier genoemde, beslist 

KNZB/TOWZ. 

 

 In het seizoen van, of het 

seizoen voorafgaande aan het 

betreffende kampioenschap, 

dient minimaal een 10 

kilometer wedstrijd te zijn 

volbracht in het zwembad, 

waarbij is voldaan aan de 

volgende limieten (in 

u.mm.ss): 

 dames heren 

10,0km 2.40.00 2.35.00 

15,0km 4.03.45 3.56.15 

20,0km 5.30.00 5.20.00 

22,0km 6.05.12 5.54.12 

25,0km 6.58.45 6.46.15 

 Bij afwijkende afstanden dan de 

hier genoemde, beslist 

KNZB/TOWZ. 
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afstand en slag open water  
(in het jaar van het ONK of het 

voorgaande jaar) 

Zwembad 
(vanaf 1 januari in het jaar van het 

ONK) 

10km vrije slag 
dames/heren/jeugd  

 Voldaan aan de eisen voor het 

NK 5km met daarnaast in het 

jaar van het kampioenschap 

en/of het jaar voorafgaande 

aan het kampioenschap een 

afstand van minimaal 5 

kilometer hebben volbracht. 

 

 Deelname (en uitzwemmen) 

aan het NK 5km zwemmen 

(zwembad).  

 Deelname (en uitzwemmen) 

aan wedstrijden (of 

testmomenten voorgeschreven 

door de bondscoach) in het 

zwembad over afstanden van 

minimaal 10km.  

5km vrije slag 
dames/heren/jeugd 

 In het lange afstand vrije slag 

klassement voor senioren in het 

jaar voorafgaande aan het 

kampioenschap opgeteld 6 

kilometer hebben volbracht. 

 In het lange afstand vrije slag 

klassement in het jaar van het 

kampioenschap opgeteld 2 

kilometer (dames/heren/jeugd) 

hebben volbracht. 

 

 2 kilometer vrije slag in het 

jaar van het ONK (al dan niet in 

LAC wedstrijd). 

2,5km vrije slag junioren  Voldaan aan de eisen voor het 

NK 5km vrije slag 

(jeugd/senioren). 

 In het lange afstand vrije slag 

klassement junioren in het jaar 

voorafgaande aan het 

kampioenschap opgeteld 4 

kilometer hebben volbracht. 

 In het lange afstand vrije slag 

klassement in het jaar van het 

kampioenschap opgeteld 1 

kilometer hebben volbracht. 

 

 1 kilometer vrije slag in het 

seizoen voor het NK (al dan 

niet in LAC wedstrijd). 

3km schoolslag 

dames/heren senioren 
 In het lange afstand schoolslag 

klassement van het jaar 

voorafgaande aan het 

betreffende kampioenschap 

opgeteld 5 kilometer hebben 

volbracht. 

 In het lange afstand schoolslag 

klassement van het jaar van 

het kampioenschap opgeteld 2 

kilometer hebben volbracht. 

 

 2 kilometer schoolslag in het 

seizoen voor het NK (al dan 

niet in LAC wedstrijd). 
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afstand en slag open water  
(in het jaar van het ONK of het 

voorgaande jaar) 

Zwembad 
(vanaf 1 januari in het jaar van het 

ONK) 

3km schoolslag 
dames/heren jeugd 

 In het lange afstand schoolslag 

jeugd of senioren klassement 

van het jaar voorafgaande aan 

het betreffende kampioenschap 

opgeteld 5 kilometer hebben 

volbracht. 

 In het lange afstand schoolslag 

jeugd of senioren klassement 

van het jaar van het 

kampioenschap opgeteld 2 

kilometer hebben volbracht. 

 

 2 kilometer schoolslag in het 

seizoen voor het NK (al dan 

niet in LAC wedstrijd). 

1,5km schoolslag junioren  Voldaan aan de eisen voor het 

NK 3km schoolslag 

(jeugd/senioren) 

 In het lange afstand schoolslag 

klassement junioren in het jaar 

voorafgaande aan het 

kampioenschap opgeteld 2 

kilometer hebben volbracht. 

 In het lange afstand schoolslag 

klassement in het jaar van het 

kampioenschap opgeteld 0,5 

kilometer hebben volbracht. 

 

 1 kilometer schoolslag in het 

seizoen voor het NK (al dan 

niet in LAC wedstrijd). 

3km vrije slag dames/heren 
Masters 

 Voldaan aan de eisen voor het 

NK 5km vrije slag (senioren). 

 In een lange afstand 

klassement vrije slag Masters in 

het jaar voorafgaande aan het 

kampioenschap opgeteld 

minimaal 5 kilometer hebben 

volbracht, 

 In het lange afstand 

klassement vrije slag Masters in 

het jaar van het 

kampioenschap minimaal 1 

kilometer hebben volbracht. 

 

 

 800 of 1500 meter vrije slag in 

het seizoen voor het NK (al dan 

niet in LAC wedstrijd). 



 

 

45 

afstand en slag open water  
(in het jaar van het ONK of het 

voorgaande jaar) 

Zwembad 
(vanaf 1 januari in het jaar van het 

ONK) 

2km schoolslag 
dames/heren Masters 

 Voldaan aan de eisen voor het 

NK 3km schoolslag (senioren). 

 In een lange afstand 

klassement schoolslag Masters 

in het jaar voorafgaande aan 

het kampioenschap opgeteld 

minimaal 5 kilometer hebben 

volbracht. 

 In het lange afstand 

klassement schoolslag Masters 

in het jaar van het 

kampioenschap minimaal 1 

kilometer hebben volbracht. 

 

 1 kilometer schoolslag in het 

seizoen voor het ONK (al dan 

niet in LAC wedstrijd) 

Team estafette  De deelnemers hebben in het 

jaar van het NK of het jaar 

ervoor in open water aan een 

wedstrijd deelgenomen en met 

succes de afstand volbracht.  

 De zwemmers zijn lid van één 

vereniging. 

 

 

8.4 Leeftijdsindeling 

Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen junioren, jeugd, 

senioren en Masters. Deze is conform de algemene leeftijdsaanduidingen voor zwembadzwemmen 

en open water zwemmen (met dien verstande dat bij het open water zwemmen het zwemseizoen 

afgemaakt wordt in de leeftijdsgroep waarin de zwemmer de eerste wedstrijd zwemt, of zou 

zwemmen). 

8.5 Inschrijvingsprocedure 

De Nederlandse deelnemers kunnen zich uitsluitend via de OLOWIS applicatie en website 
inschrijven. De website is te vinden via http://www.knzb.nl en http://inschrijving.noww.nl.  
Onderstaande procedure is van toepassing. 

 De inschrijving voor de NK Lange Afstandszwemmen 2017 in Wilhelminadorp/Vlissingen sluit op 

maandag 28 augustus 2017 om 22.00 uur. 

 De inschrijving voor de ONK Marathonzwemmen 2017 in het IJsselmeer (Stavoren - Medemblik) 

sluit op donderdag 27 juli 2017 om 12.00 uur. 

 Wanneer de toegewezen wedstrijden (deels) komen te vervallen, kunnen nieuwe uiterste 

inschrijftijdstippen worden vastgesteld. In de regel zal de oorspronkelijke inschrijving moeten 

worden bevestigd. 

 De 10km- en Marathonafstanden vereisen om veiligheidsredenen een meerderjarige begeleider 

voor de deelnemer. De naam en leeftijd van de begeleider dient tezamen met de inschrijving van 

de deelnemer te worden gemeld. 

 De KNZB heeft bij de ONK Marathonzwemmen het recht de snelste deelnemers (op basis van 

verifieerbare inschrijftijden) te selecteren. Dit gebeurt wanneer zich meer deelnemers 

aanmelden dan het aantal beschikbare begeleidingsboten. 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. 

http://www.knzb.nl/
http://inschrijving.noww.nl/
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 KNZB heeft het recht zogenaamde ‘wildcards’ te verstrekken. Daarnaast heeft de KNZB het recht 

eventuele inschrijvingen en deelname na grondige motivatie te weigeren. 

 Verenigingen ontvangen bij inschrijving via OLOWIS geen automatische ontvangstbevestiging. 

Na sluiting van de inschrijfdatum zal er een bevestiging worden gestuurd wanneer deelname is 
geaccepteerd. 

Inschrijving buitenlandse deelnemers 

 Inschrijvingen door de (buitenlandse) vereniging en/of bond van de zwemmer zullen worden 

geaccepteerd. 

 De buitenlandse deelnemer dient door middel van een volledig ingevuld formulier in geschreven 

te worden. Dit formulier is verkrijgbaar via het bondsbureau van de KNZB of via de website van 

de KNZB (http://www.knzb.nl). Inschrijving via OLOWIS is niet toegestaan (tenzij de deelnemer 

zich via de Nederlandse klassementen kwalificeert). 

 Buitenlandse deelnemers kunnen hun caps pas in ontvangst nemen (en deelnemen) nadat op de 

wedstrijddag tegen contante betaling het inschrijfgeld is voldaan. 

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 boete in rekening gebracht conform de tarievenlijst 

van de KNZB (C14.1).  

 Onvolledige inschrijvingen (denk aan ondertekening van het inschrijfformulier voor de Marathon 

door de deelnemers) en inschrijvingen welke niet op tijd zijn ontvangen kunnen niet in 

behandeling worden genomen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd. 

Afmelden 

 De Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen vormen twee wedstrijden 

(Lange Afstandzwemmen en Marathonzwemmen), dit betekent dat schriftelijke afmeldingen ten 

minste 24 uur voor de eerste wedstrijddag (van het kampioenschap waarvoor ingeschreven is) in 

het bezit van het Bondsbureau moeten zijn. 

 Schriftelijke afmeldingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 

14.5 worden beboet (zie 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/reglem

enten/). 

 Ziekmeldingen worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. verdere, wedstrijd (dat wil 

zeggen dat na een ziekmelding niet meer kan worden gestart op latere programmanummers). 

Startgeld en verrekening 

 Het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen (of een door de 

TOWZ/KNZB aan te wijzen vervangende wedstrijd) bedraagt € 12,95 per start. Daarnaast kan er 

van de deelnemers een borg van € 10,00 worden gevraagd voor hesjes en reddingmiddelen bij 

de 10km vrije slag. 

 Het inschrijfgeld voor het Team Event bedraagt € 25,80 per ploeg. 

 Het inschrijfgeld voor de Open Nederlandse Kampioenschappen Marathon Zwemmen bedraagt 

€ 27,95 per start (bestaande uit € 12,95 startgeld + € 15,00 begeleidingskosten). 

 Daarnaast zal per vereniging € 3,50 in rekening worden gebracht voor het programmaboekje per 

wedstrijd. 

 Het inschrijfgeld is exclusief € 2,50 per deelnemer voor gebruik van chips t.b.v. elektronische 

tijdwaarneming.  

 De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele boetes) zullen verrekend worden via de 

verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt uitsluitend restitutie plaats bij 

afgelasting van de wedstrijd. 

http://www.knzb.nl/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/reglementen/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/reglementen/
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Voorstart en briefing 

 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. 

8.6 Uit de wedstrijd nemen 

 De wedstrijdleiding kan besluiten een deelnemer uit de 3km, 5km, 10km wedstrijd of 

Marathonwedstrijd te nemen, indien de deelnemer/deelneemster een achterstand oploopt op de 

kopzwemmer/zwemster van zijn eigen leeftijdsgroep van meer dan 15 minuten per 5 kilometer 

met een maximum van 120 minuten. 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. 

8.7 Prijzen 

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 

kampioenschapsdiploma ontvangen. 

 De prijsuitreiking kan (deels) gedurende de wedstrijd plaatsvinden. 

Lange Afstand Zwemmen: 

 De eerste drie aankomende deelnemers met de Nederlandse nationaliteit per programmanummer 

ontvangen een ‘NK’-medaille. Bovendien ontvangt de eerste deelnemer met de Nederlandse 

nationaliteit een oorkonde.  

 Bij NK-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. 

Marathonzwemmen: 

 De eerste drie aankomende deelnemers per programmanummer ontvangen een ‘NK’-medaille. 

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. 

8.8 Toegangsprijzen 

De toegang is gratis.  

8.9 Aanvullende bepalingen NK 10km 

 Bij de incheck je identificeren met een ingevulde escortcard (begeleidingskaart). 

 Door de FINA goedgekeurde badkleding aan hebben of kunnen tonen. Deze dien je bij de incheck 

aan te hebben. 

 Voor de start dient je begeleider op de voedingsboot of platform aanwezig te zijn, anders kun je 

niet starter. 

 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een coach, voeding, 

verzorgende artikelen en eventuele veiligheidsmiddelen. 

 De voedingsplaatsen zijn toegankelijk voor één coach. 
 Deze dient aangemeld te zijn bij de briefing door middel van het begeleidingskaart. 
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8.10 Aanvullende bepalingen ONK Marathonzwemmen 

 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een coach, voeding, 

verzorgende artikelen en eventuele veiligheidsmiddelen. 

 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 enkel toegankelijk voor één coach (en de zwemmer). De coach dient 

aangemeld en aanwezig te zijn bij de briefing. 

8.11 Programma’s Nederlandse kampioenschappen Lange Afstand 

Zwemmen 

De nummering van de wedstrijdnummers is niet vaststaand. Deze wordt aan de situatie bij de lokale 

organisatie(s) aangepast.  

Wat betreft de starttijden, startlocatie en volgorde van de wedstrijdnummers verwijzen we naar de 

website van de KNZB en het open water boek.  
1 a 10000m vrije slag heren senioren 
1 b 10000m vrije slag heren jeugd 
2 a 10000m vrije slag dames senioren 
2 b 10000m vrije slag dames jeugd 
3 a 5000m vrije slag heren jeugd 
3 b 5000m vrije slag heren senioren 

4 a 5000m vrije slag dames jeugd 
4 b 5000m vrije slag dames senioren 
5 a 3000m schoolslag heren jeugd 
5 b 3000m schoolslag heren senioren 

6 a 3000m schoolslag dames jeugd 
6 b 3000m schoolslag dames senioren 
7 a 3000m vrije slag heren 20+ 

7 b 3000m vrije slag heren 30+ 
7 c 3000m vrije slag heren 40+ 
7 d 3000m vrije slag heren 50+ 
7 e 3000m vrije slag heren 60+ 
7 f 3000m vrije slag heren 70+ 
8 a 3000m vrije slag dames 20+ 
8 b 3000m vrije slag dames 30+ 

8 c 3000m vrije slag dames 40+ 
8 d 3000m vrije slag dames 50+ 
8 e 3000m vrije slag dames 60+ 
8 f 3000m vrije slag dames 70+ 

9 a 2000m schoolslag heren 20+ 
9 b 2000m schoolslag heren 30+ 

9 c 2000m schoolslag heren 40+ 
9 d 2000m schoolslag heren 50+ 
9 e 2000m schoolslag heren 60+ 
9 f 2000m schoolslag heren 70+ 
10 a 2000m schoolslag dames 20+ 
10 b 2000m schoolslag dames 30+ 
10 c 2000m schoolslag dames 40+ 

10 d 2000m schoolslag dames 50+ 
10 e 2000m schoolslag dames 60+ 
10 f 2000m schoolslag dames 70+ 
11 a 2500m vrije slag jongens junioren 1 en 2 
11 b 2500m vrije slag jongens junioren 3 en 4 
12 a 2500m vrije slag meisjes junioren 1  

12 b 2500m vrije slag meisjes junioren 2 en 3 

13 a 1500m schoolslag jongens junioren 1 en 2 
13 b 1500m schoolslag jongens junioren 3 en 4 
14 a 1500m schoolslag meisjes junioren 1  
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14 b 1500m schoolslag meisjes junioren 2 en 3 
15  3000m teamtijdrace (team event) 

16  4 x 500 - 1000m estafette 

Nederlandse Kampioenschappen Marathonzwemmen 
1  minimaal 15000m vrije slag heren senioren open 
2  minimaal 15000m vrije slag dames senioren open 

De programmanummers 1 en 2 zullen gelijktijdig starten. Wat betreft de starttijden verwijzen we 

naar de gegevens zoals die op de site van de KNZB www.knzb.nl gepubliceerd worden. 

8.12 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.  

 De scheidsrechter is te allen tijde gerechtigd een deelnemer uit de wedstrijd te nemen.  

 
 

B9. Caps, capnummers en chips 
9.1 Aanvragen van de caps 

Inschrijvende verenigingen dienen bij de KNZB de vaste caps aan te vragen. Dit kan voor het hele 

jaar ineens of desgewenst in delen tijdens het seizoen. Er geldt een beschikbaarheid zolang de 

voorraad strekt. 

Het aanvraagformulier is te vinden via www.knzb.nl in de webshop. Enkel bevoegde leden 

(verenigingssecretarissen en wedstrijdsecretarissen kunnen hier aanvragen). Het gebruik van deze 

site is verplicht. De aanvrager ontvangt bevestiging met daarin de capnummer om mee in te 

schrijven. Wanneer dit voor 1 juni gebeurt, zal de cap bij de eerste wedstrijd van het seizoen 

uitgereikt kunnen worden. 

9.2 Bestelling caps 

 Inschrijvende verenigingen dienen bij inschrijving per deelnemer te vermelden met welk 

capnummer en –kleur er wordt gestart. Indien hier geen vermelding van gemaakt wordt, zal de 

organiserende vereniging een cap verstrekken. 

 De organiserende vereniging mag een administratieve vergoeding vragen voor het gebruik van 

haar caps. 

 Jaarlijks stelt de KNZB/TOWZ de capkleuren vast. De kleur van de caps voor de verschillende 

klassementen wordt voor het begin van het seizoen bekendgemaakt. 

 Als gekozen wordt voor een vaste cap dan wordt deze door de KNZB/TOWZ verstrekt. De 

aanschafprijs voor deze vaste cap is vastgesteld op € 10,25. De caps worden verrekend via het 

verenigingsdepot. 

 Tot en met 2017 (en mogelijk langer) worden caps met de volgende cap- en 
cijferkleurencombinaties ter beschikking gesteld door de KNZB/TOWZ: 

hoofdklassement kleur cap kleur cijfers 

heren jeugd vrije slag rood wit 

heren senioren vrije slag rood zwart 

dames jeugd vrije slag licht blauw wit 

dames senioren vrije slag licht blauw zwart  

heren jeugd schoolslag groen wit 

heren senioren schoolslag groen zwart  

dames jeugd schoolslag wit rood 

dames senioren schoolslag wit zwart 

jongens junioren school- en vrije slag (donker) blauw geel 

meisjes junioren school- en vrije slag zilver zwart 

http://www.knzb.nl/
http://www.knzb.nl/
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Masters klassement kleur cap kleur cijfers 

heren Masters school- en vrije slag oranje zwart 

dames Masters school- en vrije slag diep blauw wit 

geen klassement kleur cap kleur cijfers 

jongens minioren 4, 5 & 6 school- en vrije slag paars wit 

meisjes minioren 4 & 5 en junioren 1 school- en vrije slag geel zwart 

jongens minioren 1, 2 & 3 school- en vrije slag zwart wit (1-75) 

meisjes minioren 1, 2 & 3 school- en vrije slag zwart wit (76-150) 

 

Meisjes junioren 1 kunnen bij diverse organisaties sinds 2008 starten met de minioren 4 en 5. Wordt 

die keuze gemaakt zal de deelneemster (uiteraard) niet van start mogen met de junioren 

klassementscap. 

Aanpassing op prijs en kleuren is mogelijk naar aanleiding van de levering door de leverancier en de 

eventuele bijbestellingen. 

De deelnemers kunnen meerdere jaren met dezelfde cap zwemmen (tenzij door overgang van 

leeftijdsgroep er met een andere cap gezwommen moet worden). Wanneer de cap defect raakt kan 

deze cap vervangen worden door een cap met een ander nummer. De kosten daarvan worden ook 

per verenigingsdepot verrekend. 

 Alle aan de klassementen deelnemende organisaties dienen bruikleen caps beschikbaar te 

hebben die zoveel mogelijk aansluiten bij de capkleuren die door de KNZB/TOWZ vastgesteld 

zijn. 

 Een deelnemer mag uitsluitend gebruik maken van kunststof caps, beschikbaar gesteld door de 

KNZB/TOWZ, of van een door de organisatie beschikbaar gestelde bruikleen cap. Indien er 

vanwege gezondheidsredenen geen kunststof cap gebruikt kan worden (allergie e.d.), kan 

gebruik gemaakt worden van een stoffen cap in de kleurencombinatie behorende bij het 

klassement. Toetsing van deugdelijkheid en juistheid van de kleur valt onder 

verantwoordelijkheid van de scheidsrechter die hiermee als eerste geconfronteerd wordt. De cap 

wordt na deze toetsing (en administratie door de projectgroep) een door de KNZB/TOWZ 

goedgekeurde klassementscap. 

 Er kan enkel met een klassementscap gezwommen worden indien ook daarmee ingeschreven is.  

 Aan de klassementen deelnemende organisaties dienen de zwemmers de gelegenheid te geven 

met de vaste caps te zwemmen (m.u.v. voorgaande redenen). 

 De vaste caps worden niet ingenomen bij het uit het water komen van de zwemmers. De 

deelnemer moet wel zijn cap kunnen tonen bij het verlaten van het water. De bruikleen caps 

worden door de deelnemer afgegeven aan de organisatie direct na het verlaten van het water. 

De vereniging van de deelnemer is verantwoordelijk voor het inleveren van de bruikleen cap. 
 De organisatie is gerechtigd voor bruikleen caps een vergoeding te vragen. 

9.3 Gescheurde of onjuiste cap 

 Indien met een bruikleen cap gezwommen dient te worden vanwege het scheuren, verlies of 

vergeten mee te nemen van de vaste cap, dan dient de inschrijvende vereniging dit een half uur 

voor de start bekend te maken. In de uitslagen moet het capnummer staan waarmee 

daadwerkelijk is gezwommen. 

 Vermissing of kapot gaan van de klassementscap dient direct bij het aanspreekpunt van de 

webshop van de KNZB gemeld te worden. Deze kan dan tegen de daarvoor geldende kosten voor 

vervanging zorgen. Er wordt dan met een ander nummer verder gezwommen. Het nieuwe 

capnummer wordt dan door het aanspreekpunt zo snel mogelijk aan de aanvragende vereniging 

doorgegeven. In de regel kan dan het volgende weekend met de vervangende cap (bij 

klassementswedstrijden) gezwommen worden. 

 Deelnemers die zich bij de voorstart melden met een gescheurde cap mogen niet starten of zij 

mogen starten met een door de organisatie verstrekte (leen)cap. 

 Deelnemers die zich bij de voorstart melden met een onjuiste cap (van een ander jaar, ander 

klassement of anderszins niet goedgekeurde cap) mogen niet starten. 
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9.4 Distributie van de caps 

 De caps worden aangevraagd in de webshop op de KNZB-website.  

 De capnummers worden na toekenning aan de aanvrager bekendgemaakt. 

 De caps worden door de vereniging individueel toegewezen. De cap verhuist dus mee met de 

deelnemer als deze van vereniging verandert. Een cap is wel tussen seizoenen in overdraagbaar.  

 Na het uitreiken van de caps is de deelnemer verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en 

leesbaarheid hiervan. 

Het niet inleveren van bruikleen caps bezorgt de organisatie veel extra werk en extra 

kosten 

9.5 Chips - algemeen 

 Iedere zwemmer heeft voor een wedstrijd met elektronische tijdwaarneming voor beide polsen 

een chips nodig.  

 De chips worden aangevraagd in de webshop op de KNZB-website.  

 De chipnummers worden na toekenning aan de aanvrager bekendgemaakt.  

 De chipnummers dienen bij het inschrijven voor een wedstrijd met elektronische tijdwaarneming 

door gegeven te worden.  

 De organisatie is gerechtigd voor bruikleen chips een vergoeding te vragen. 

9.6 Chips vergeten of geen eigen chips  

 De organiserende vereniging, bij een wedstrijd met elektronische tijdwaarneming, zorgt voor 

huur van chips voor de zwemmers die geen eigen chips hebben.  

 De chips worden in bruikleen gegeven aan de vereniging van de zwemmer die de chips nodig 

heeft.  

 De chips dienen na het laatste zwemonderdeel van het betreffende evenement door de zwemmer 

te worden ingeleverd bij de organisatie.  

 Als de chips niet zijn ingeleverd kunnen door de organisatie aan de vereniging de kosten voor de 

ontbrekende chips worden doorberekend.  

Het niet inleveren van de tijdwaarnemingschips bezorgt de organisatie veel extra werk en 

extra kosten 
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WR Wedstrijdrapportage Open Water Zwemmen 

20175 
Het wedstrijdrapportageformulier is gedigitaliseerd naar een Formdesk omgeving. Organisaties 

dienen gebruik te maken van dit formulier, bereikbaar via: 

http://www.formdesk.nl/knzb/WedstrijdrapportageOW 

Met gebruik van dit formulier worden een aantal zaken voor u geautomatiseerd. Zo is het niet meer 

nodig om uw uitslagen apart te mailen naar ow2017uitslagen@noww.nl en hoeft u ook geen stukken 

meer naar het bondsbureau toe te sturen.  

Bij invullen van het formulier zorgt u dat u digitale foto’s of gescande versies heeft van: 

 Stromingsrapportage (indien van toepassing) 

 Waterkeuring* 

 Baanomstandighedenrapport* 

 Landmetersverklaring* 

 Juryblad* 

 Veiligheidsplan* 

 Calamiteitenplan* 

 Uitslagenbestanden (LXF + PDF) * 

* Deze bestanden zijn verplicht in te leveren. 

Als organisatie krijgt u na afloop een afschrift van het rapport. Bij eventuele onregelmatigheden zal 

er ook een apart bericht verstuurd worden naar de TOWZ.  

NB.: U dient als organisatie nog wel het LXF bestand te uploaden in de KNZB webkalender 

 

                                           
5  Redactie open water boek 2017: er is een digitale versie op komst 

http://www.formdesk.nl/knzb/WedstrijdrapportageOW
mailto:ow2017uitslagen@noww.nl
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P Prijzen bij open water wedstrijden 
In het verleden golden er ‘zachte’ regels voor het aantal uit te rijken prijzen bij wedstrijden. Sinds 

enige jaren (2004) is daar geen richtlijn meer voor gegeven. Op dit moment wordt in het algemeen 

verwezen naar het reglement. Echter… in open water is er een heel andere traditie. Daar wordt 

vanouds met veel meer prijzen gewerkt.  

Hieronder verschillende manieren om er naar te kijken  

1.  Prijzen open water wedstrijden - systematiek van 2004 en eerder6 

De KNZB adviseert het volgende minimum prijzenpakket voor wedstrijdonderdelen met de status 

klassementswedstrijd: 

aantal deelnemers minimaal 

   prijzen 

1 tot en met 4 1 

5 tot en met 7 2 

8 tot en met 20 3 

21 tot en met 30 4 

31 tot en met 40 5 

41 tot en met 50 6 

51 tot en met 60 7 

61 tot en met 70 8 

71 tot en met 80 9 

81 tot en met 90 10 

91 tot en met 100 11 

 etcetera   

Voor de prijzen bij de Open Nationale Kampioenschappen gelden aparte bepalingen.  

2. Prijzen open water wedstrijden - regelement 

Bij het ONK en bij zwembadzwemmen geldt het volgende prijzenschema:  

aantal deelnemers minimaal 

   prijzen 

1   1 

2   1 

3   2 

4  en meer  3 

3. Prijzen open water wedstrijden - moderne variant 

Een moderne variatie op de twee bovenstaande mogelijkheden 

aantal deelnemers minimaal 

   prijzen 

1 tot en met 2 1 

3   2 

4 tot en met 10 3 

11 tot en met 20 4 

21 tot en met 30 5 

31 tot en met 40 6 

41 tot en met 50 7 

51 tot en met 60 8 

61 tot en met 70 9 

 etc   

                                           
6  Dit deel is overgenomen uit open water boek 2004. 
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In deze variatie zijn de eerste drie prijzen wat substantiëler dan de volgende prijzen. Er kan gedacht 

worden aan medailles in plaats van trofeeën. De kosten kunnen dan hetzelfde blijven.  

4. Prijzen open water wedstrijden - geldprijzen 

Voor open water kunnen geldprijzen worden uitgereikt. De TOWZ adviseert daarbij in de traditie van 

de FINA worldcup te werken. Daarbij wordt niet gekeken naar het aantal deelnemers. Daar staat 

simpelweg tevoren vast welke prijzen uitgereikt worden. Daar wordt niet van afgeweken.  

plaats prijs 

1 $ 15.000 

2 $ 10.000 

3 $ 5.000 

4 $ 4.000 

5 $ 3.000 

6 $ 2.000 

7 $ 1.000 

8 $ 500 

Het gaat hierbij om de verhoudingen niet om de hoogte van de prijzen! Een FINA 

wereldbekerwedstrijd is wat anders dan een wedstrijd in ons open water circuit!  

In dit verband zijn de geldprijzen bedoeld voor de (all-in) hoofdnummers zoals de 5 en 10km (of 

korter als dit er niet is) en niet voor minioren, junioren, jeugd en Masters.  

Masters deel 1 

Om te bepalen hoeveel prijzen er voor de Masters gelden zijn er twee globale rekenmethoden:  

1. Kijk hoe veel starts er per gegeven leeftijdsgroep zijn en bepaal dan aan de hand van de tabel 

het aantal prijzen.  

2. Kijk hoe veel Masters er in totaal zijn, bepaal het aantal prijzen aan de hand van de tabel en 

verdeel deze naar verhouding van het aantal starts over de leeftijdsgroepen.  

Uit eerdere discussies met Masters is gebleken dat de Masters een evenredige prijs vragen wanneer 

ook het startgeld evenredig is. Methode 2 voorziet daarin meer dan 1. Masters zijn vooral ook blij 

met in natura prijzen.  

Methode 2 kan uiteraard ook toegepast worden op andere nummers met a/b/etc. en verschillende 

prijsuitreikingen.  

Masters deel 2 

Veel masters stellen het gedoe om de prijzen helemaal niet op prijs. De gedachte is ook dat steeds 

dezelfde mensen winnen. Juist ook diegenen die in hun jeugd en jonge jaren hun prijzenkast al 

gevuld hadden hoeven vaak niet zo nodig. Er is een discussie geweest op eerdere open water 

congressen. Daaruit volgde dat organisaties naar keuze van de organisatie vrijgesteld konden 

worden van de kostbare prijzen. Overeengekomen is dat wanneer er geen Mastersprijzen zijn, een 

(evenredige) verlaging van de inschrijfgelden dit mag rechtvaardigen. 

Minioren, Junioren, Jeugd, Senioren en Masters in perspectief  

De hoofdnummers 5 en 10km zijn voor de hoofdprijzen. Dit zijn de nummers die voorbereiden op 

het internationale circuit. Het is evident dat de kortere nummers de bijnummers zijn en gelden als 

de aanloop (of in het geval van de Masters soms ook de uitloop) van het nationele top-zwemmen in 

open water. De hoofdnummers behoren derhalve de grote prijzen hebben. De rest staat daarmee in 

verhouding.  

Het in open water zwemmen van de jongere leeftijden dien evenwel gestimuleerd te worden.  
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KNZB tarieven open water zwemmen 
De tarieven van de KNZB worden jaarlijks geïndexeerd.  

item prijs 
Opname wedstrijd in het open water circuit en opname wedstrijdadvertentie in het (digitale) open 
water boek € 35,75 
Cap (exclusief verzendkosten) € 10,20 
Chip voor elektronische tijdwaarneming (exclusief verzendkosten) € 25,55 
Aanstelling waarnemer € 66,35 

Huur printerklokken (per doos van 4) € 38,30 
Herinneringsmedaille  € 5,65 

Prestatiemedaille zilver  € 9,95 
Prestatiemedaille brons  € 7,60 
Deelname aan het open water congres per persoon € 0,00 

 

 

 

Kilometervreter-klassement 2017 
De kilometervreterprijs wordt uitgereikt aan de zwemster of zwemmer die de meeste kilometers 

zwemt van 5km en langer in KNZB wedstrijden. De gezwommen tijden zijn niet van belang, wel 

moet je op de uitslag staan als gefinisht en niet gediskwalificeerd. 

Per deelnemer zullen alle gezwommen kilometers worden opgeteld en te vinden zijn op 

www.noww.nl  (www.xzweml.nl/OWklas/).  

Irene van der Laan maakt en stelt de prijs beschikbaar, het is geen wisselprijs. 

Bij gelijke stand:  

1. wordt eerst gekeken naar de beste finisher bij de IJsselmeermarathon,  

2. mocht dit geen uitsluitsel geven wordt gekeken wie de meeste 10km afstanden gezwommen 

heeft 

3. mocht dit geen uitsluitsel geven wordt gekeken wie de meeste 5km afstanden gezwommen heeft 

4. mocht dit geen uitsluitsel geven wordt gekeken naar de afstand in het reguliere open water 
klassement jeugd/senioren. 

Voorgaande winnaars kilometervreterklassement 

2012 - Carina Spronk 

2013 - Sander van Elburg 

2014 - Ben Zentveld 

2015 - Dèlenn van Oostrom 

2016 - Janina Beckers 

Irene van der Laan 

 

 

http://www.noww.nl/
http://www.xzweml.nl/OWklas/
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TW Procedures en richtlijnen tijdwaarneming 
Inleiding 

De volgende procedures en richtlijnen hebben niet de status van bepalingen en zijn bedoeld als 

advies en discussiestuk binnen de organisaties. Bij elke organisatie dienen ze aangepast te worden 

aan de lokale omstandigheden en mogelijkheden.  

Het zijn dus hulpmiddelen. 

TW1 Procedures per starttype 

We onderscheiden in het open water zwemmen vier verschillende situaties rond de start en de 

tijdwaarneming:  

 De enkelvoudige start LAZ 

 De enkelvoudige start Marathonzwemmen 

 De tijdrace 

 De wave start 

In dit deel worden de procedures beschreven. In elk van de gevallen is de digitale klok met 

printerstook te prefereren. In de toekomst zal met digitale tijdwaarneming worden 

geëxperimenteerd. Dit zal dan met polsbandjes (of vergelijkbaar) met chips en sensoren in 

finishplaten of -porten plaatsvinden. Wanneer dit staat te gebeuren zullen er dispensaties verleend 

worden op de KNZB-reglementen en zal daar waar nodig een procedure als deze bekendgemaakt 

worden.  

TW2 Procedure tijdrace 

Afstanden en wedstrijdbaan 

 De te zwemmen afstand moet minimaal 500m zijn. De te zwemmen afstand is maximaal 5000m. 

 Er hoeft niet gezwommen te worden in een rechte baan. Een vierkante baan van 250m zou ook 

kunnen volstaan (enkel voor de tijdrace).  

Tijdrace werkwijze: startvolgorde 

 Kenmerkend voor de tijdrace is dat er individueel gezwommen wordt. Dat betekent dus dat er na 

elkaar gestart wordt.  

 Bij de eerste 5 klassementswedstrijden in het seizoen wordt de startvolgorde bepaald aan de 

hand van het klassement van het voorafgaande seizoen. Vanaf de 6e wedstrijd wordt het 

klassement van het lopende seizoen gehanteerd.  

 Het startinterval wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers doch bedraagt minimaal 

10 seconden. Wanneer gekozen wordt door de organisatie om eerst de snelste deelnemer van 

start te laten gaan, mag desgewenst worden volstaan met een startinterval van minder dan 10 

seconden.  

 Mocht een deelnemer niet opkomen bij de voorstart wordt direct met de volgende zwemmer 

gestart. 

 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig klaarliggen voor zijn start, op of achter de 

(denkbeeldige) startlijn. Als een deelnemer niet op tijd klaarligt kan de scheidsrechter besluiten 

tot diskwalificatie op grond van “Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad” (geen tijd noteren: 

diskwalificatiecode AD) 

Tijdrace werkwijze: afstand houden 

 Bij het inhalen geldt 1m regel, dit betekent dat er ‘rondom’ 1m afstand gehouden moet worden7. 

Dit geldt zolang de breedte van de baan hierin kan voorzien. 

 Dit geldt ook ten opzichte van de deelnemers van het andere geslacht8 en/of leeftijdscategorie.  

                                           
7 Diskwalificatie volgt bij overtreding van de 1m regel. Contact maken staat gelijk aan wangedrag.  
8 Diskwalificatie volgt voor de inhalende deelnemer 
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 De inhalende deelnemer is verantwoordelijk voor het houden van de afstand tot de andere 

deelnemer.  

 Zowel de deelnemer die inhaalt, als de in te halen deelnemer mogen niet zodanig afwijken van 

hun rechte lijnen, dat de andere zwemmer moet ‘omzwemmen/uitwijken’ om de 1 meter afstand 

te houden9.  

Dit betekent dat de inhalende deelnemer ook verantwoordelijk is om niet de mogelijkheid te 

bieden om te stayeren. De voorsprong moet voldoende zijn voordat (na het passeren) naar de 

ideale lijn wordt teruggekeerd. Mocht de zwemmer die ingehaald wordt versnellen, dan wordt dit 

als een inhaalpoging beschouwd en worden beide zwemmers verantwoordelijk voor het hanteren 

van de 1m regel10.  

Tijdrace werkwijze: geprefereerde methode tijdwaarneming  

 Voorafgaande aan de start van de eerste deelnemer drukt zowel de start-tijdwaarnemer als de 

finish-tijdwaarnemer de klok in op signaal van de starter om de tijd synchroon te laten lopen. Op 

dat moment vertrekt er nog geen zwemmer.  

 De starter geeft het signaal dat de deelnemer van start mag gaan. De deelnemer dient dan 

direct te beginnen met zwemmen in de richting van de startlijn en de eerste keerpuntboei.  

 Van elke deelnemer wordt bij de start (of te water gaan) genoteerd met welk capnummer (en 

kleur) deze gestart is. 

 De (start)tijdwaarnemer drukt de klok in gelijktijdig met het passeren van de startlijn (of het 

luiden van het startsignaal).  

 De (finish)tijdwaarnemer neemt zoals bij reguliere open water wedstrijdonderdelen de finishtijd 

op. De (finish)kamprechter bepaalt de volgorde van aankomst en roept de capnummers en 

kleuren af. Twee (finish)jurysecretarissen noteren de afgeroepen nummers en kleuren elk op één 

aankomstlijst. 

 Nadat alle deelnemers zijn gearriveerd bepaalt de jury de uitslag aan de hand van de formule 

zoals beschreven in ‘Tijdrace eindtijd’. Daarna zal een uitsplitsing gemaakt worden naar de 

wedstrijdprogrammaonderdelen zoals deze op het programma staan. 

TW3 Procedure wave start 

Wave start 

De geprefereerde methode van tijdwaarneming gelijkt in principe op die van de tijdrace en wordt 

hieronder beschreven.  

Inleiding 

De discussie over samen starten van eenduidige afstanden/slagen met verschillende 

leeftijdsgroepen en snelheden is actueel. De gulden middenweg lijkt het starten in waves. Dit stuk is 

bedoeld als denkstuk rond het starten in waves en een procedure om er reeds mee aan de slag te 

gaan daar waar dat zinnig is.  

Achtergrond/overwegingen 

 De deelname aan de 1000m vrije slag en schoolslag senioren lijkt de laatste de laatste jaren 

enigszins terug te lopen. Mogelijk komt dit door meer aandacht voor de Masters die hun eigen 

1000m hebben. Hierbij speelt voor de senioren dat de 1000m veelal geen hoofdnummer is, maar 

eerder een bij- of inzwemnummer.  

 Meer zwemmers in een start is meer spektakel voor publiek en zwemmers. Met name een kort - 

bijna sprintnummer - kan een aantrekkelijke bijdrage zijn in een wedstrijdprogramma.  

 Enkele wedstrijdorganisaties hebben nog geen 1000m schoolslag Masters op het programma 

staan. De overwegingen daarvoor zijn meestal tijd en het geringe aantal starts.  

 Verschillende organisaties hebben gevraagd of het mogelijk is om de 1000m vrije slag en/of 

schoolslag Masters te laten starten tezamen met de 1000m vrije slag en/of schoolslag senioren. 

                                           
9 Diskwalificatie volgt voor de ingehaalde deelnemer 
10 Overtreding leidt tot diskwalificatie van beide deelnemers. 
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Daarnaast is te overwegen om de 1000m vrije slag en schoolslag junioren in de wave start in te 

voegen.  

 Het aantal starts (= inkomsten voor de organisatie) wordt gemakkelijk vergroot indien het 

programma wordt uitgebreid met een of meer 1000m senioren.  

 Organisaties met een beperkte tijdsduur voor het gebruik van het zwemwater kunnen op deze 

wijze meer starts en dus meer inkomsten verwerven.  

 Vanuit het Masterszwemmen zijn twee geluiden te horen: de snellere (meestal jongere) Master 

verwelkomt zo'n start omdat de competitie sterker wordt. De langzamere en/of oudere Master 

wil graag ook optimaal kunnen starten. Met een grotere groep jonge seniorenzwemmers kan dit 

ernstig bemoeilijkt worden.  

 Met dit laatste argument komt de veiligheid enigszins in het geding. Aan de veiligheid mag geen 

concessie gedaan worden.  

 De KNZB/TOWZ heeft laten onderzoeken of er reglementaire bezwaren zijn om verschillende 

nummers in waves door elkaar te laten starten. Dit blijkt niet het geval. Nummers als 1000m 

vrije slag en schoolslag van dames en heren alsmede junioren, senioren en Masters mogen in 

waves na elkaar starten zolang de categorieën gescheiden blijven waar dat reglementair nodig 

is. De KNZB/TOWZ heft plannen klaar om de mogelijkheden van samen starten te verruimen. 

Daarbij dient goed gekeken worden naar de breedte van de wedstrijdbaan. 2 zwemmers per 

meter breedte van de startruimte lijkt een goede richtlijn.  

Voorstel 

 Sta - voorlopig bij wijze van proef - toe dat de Masters tezamen met de senioren starten op de 

1000m vrije slag en schoolslag in de vorm van gezamenlijk starten of waves.  

 Om de kwetsbare groep Masters bescherming tegen de jeugd te bieden kan er in zgn. waves 

gestart worden.  

1. indien de breedte van de start voldoende is, wordt er slechts 1 start gegeven. Voldoende 

breedte is 50cm per zwemmer (in de proefperiode kan er ook voor gekozen worden om, ook 

wanneer er wel voldoende ruimte, is de gelegenheid tot tweede wave aan te bieden).  

2. indien er onvoldoende ruimte is dan krijgen de Masters die ervoor kiezen de gelegenheid om 

in de tweede wave te starten. Senioren en jeugd en junioren worden van deze start 

uitgesloten. 

3. de tijd tussen de eerste en tweede wave wordt in honderdsten nauwkeurig gemeten en van 

de tijd van de zwemmers in de tweede wave afgetrokken.  

4. de eindklassering voor de Masters zal de samenstelling van de uitslag van beide waves zijn.  

Voorwaarden/haken en ogen 

 Het is op dit moment reglementair niet toegestaan dat Masters tezamen met senioren starten.  

 In Nederland is zo goed als geen ervaring met het jureren van starts in waves. In het buitenland 

zijn bij massale wedstrijden zoals Masterskampioenschappen slechte ervaringen opgedaan door 

de Masters. Er moet daarom degelijk geoefend worden.  

 De klassementen senioren hebben als ondergrens 1000m voor vrije slag en schoolslag. Dit 

betekent dat het belang van de kortere nummers groter wordt en dat het recreatieve karakter 

ervan (in 2003 en eerder was de 1000m senioren immers een leuk inzwem- of bijnummer) 

verminderd is.  

 De computerprogrammatuur van de wedstrijdorganisaties dient te worden aangepast zodat 

gemakkelijk de uitslag berekend kan worden. Deze zal in twee versies berekend moeten worden. 

Ten eerste de versie die controleerbaar is door de jury (dus de werkelijke volgorde van 

aankomst met daarachter de gecorrigeerde tijden. Ten tweede de werkelijke uitslag in volgorde 

van de gecorrigeerde tijden.  

TW4 Werkwijze wave starts 

Benodigdheden 

 Printerklokken overeenkomstig een wedstrijdstart (er hoeven dus geen extra printerklokken 

gebruikt te worden) 
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 Een stopwatch om de tijdsverschillen tussen de waves vast te leggen.  

 Computerapparatuur die de berekeningen uitvoert.  

Werkwijze start 

 De zwemmers worden per wave ingecheckt.  

 Na het inchecken van de eerste groep vindt de eerste wave-start plaats. Het inchecken van de 

tweede wave kan pas beginnen als alle zwemmers van de eerste wave in het water zijn. 

Eventueel kan als ondersteuning gewerkt worden met een incheckbrief (voor in de 

caps/programma-tassen) waarop het capnummer en het wave-nummer staat. Deze procedure is 

ingegeven om problemen rond verkeerd starten te voorkomen.  

Logistiek kan vertraging opgelost worden door verschillende opties:  

 als het verschillende categorieën betreft (dames/heren) zou het zo kunnen zijn dat er 

verschillende caps gedragen worden.  

 de ingeschrevenen geven een kaart af met daarop een nummer wat correspondeert met cap 

en wave. 

 de deelnemers melden zich willekeurig aan en kunnen ook willekeurig van start gaan indien 

per wave goed genoteerd wordt welke caps van start gaan. 

 De starter start de eerste wave. De tijdwaarnemers starten de printerklokken en (bijvoorbeeld) 

een kamprechter drukt de losse stopwatch in.  

 De starter start de tweede wave. Daarbij wordt enkel op de losse stopwatch een tussentijd 

genomen en genoteerd op bijvoorbeeld een startkaart of het programmablad. Voorstel: neem de 

tijd met pen over op de telstroken van de printerklokken.  

 Het vorige punt herhaalt zich bij achtereenvolgende waves. 

Werkwijze aankomst 

 De aankomst wordt genoteerd zoals gebruikelijk bij open water wedstrijden.  

printerstrook 

tijdwaarneming

aankomstlijst

inchecklijst 

(welke caps in 

welke wave)

tijden wave 

tijdwaarnemer

uitwerking 

zonder waves

uitwerking met 

waves
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Uitwerken in schema 

Er zijn derhalve drie sets gegevens die in deze volgorde samengevoegd moeten worden  

Eerst de uitslag zonder rekening te houden met de waves. Jury controleert/tekent. Vervolgens de 

uitslag met correctie voor de waves. Op deze uitslag altijd melden welke wave en welke correctie er 

is. Jury controleert/tekent.  

Tussen de twee controlepunten van de jury zal er een en ander aan uitwerking plaatsvinden. Dit kan 

door derden (al dan niet ondersteund door bevoegde juryleden) of geheel door bevoegden. Excel en 

andere programmatuur ondersteunt dit proces. Of Splash en andere gebruikte 

wedstrijdprogrammatuur dit reeds ondersteunt is niet bekend.  

inchecken 

wave 1

wave 1 te 

water

start wave 1

inchecken 

wave 2

wave 2 te 

water

start wave 2

Tijdwaarnemer “waves” 

drukt starttijd af (= 

0.00)

inchecken 

wave 3

wave 3 te 

water

start wave 3

Tijdwaarnemer “waves” 

drukt wavetijd 2 af. 

Noteert de starttijd van 

de 2de wave ten 

opzichte van de 1e

Tijdwaarnemer “waves” 

drukt wavetijd 3 af. 

Noteert de starttijd van 

de de wave ten 

opzichte van de 1e

 

Werkwijze uitwerken 1 

De voorkeur gaat er naar uit om dit meteen digitaal te doen. Niet digitale verwerking leidt al snel tot 

fouten. Dit is zoals het ook naar we (TOWZ) verwachten en logischerwijze bij elke wedstrijd regulier 

ook zou moeten gaan als er geen waves zijn! De output is complexer en zal daarom extra 

gecontroleerd moeten worden. Neemt daardoor wel enige tijd meer in beslag.  

 De aankomstvolgorde capnummers met corresponderende tijd worden vanaf de aankomstlijst en 

de telstroken van de printerklokken voorgelezen en in de PC getikt.  

 Output PC:  

1. aankomstlijst conform de werkelijke aankomst met capnummer en tijden erachter. 

wavesnummers en de correctie worden achter de zwemmer gezet 

2. aankomstlijst met correctie voor de wave wordt berekend: er volgt een lijst op 

gecorrigeerde aankomst met daarachter het wave-nummer en de bijbehorende correctietijd. 

De oorspronkelijke tijd staat ook vermeld.  

 Op elke lijst horen de wave-gegevens (tijdstippen vertrek t.o.v. de eerste wave) gemeld te 

worden.  
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 De tweede lijst wordt als uitslag naar de zwemmers gebruikt (prikbord en noww) zodat eenieder 

kan zien dat het goed gegaan is. (Dit is mede ingegeven door slechte ervaringen in het 

buitenland.) 

 Elk van de lijsten wordt aan de jurygroep aangeboden ter controle. Controle vindt plaats op tijd 

en wave. Wellicht overbodig maar steekproefsgewijs zouden 5 zwemmers van elke wave 

werkelijk nagerekend kunnen worden om te zien of de computerberekening juist geweest is.  

 De drie lijsten worden aan de HJ en SR ter parafering aangeboden.  

Werkwijze uitwerken 2 

Dit is een compromis tussen de geheel digitale verwerking en de juryverwerking. 

 De aankomst wordt conform de reguliere wijze uitgewerkt. Er vindt geen correctie plaats bij de 

verwerking van de uitslag.  

 Achter de uitslag wordt door de J aangegeven in welke wave en op door de zwemmer gestart is. 

Daarnaast wordt per zwemmer aan de hand van het wave-nummer aangegeven wat de correctie 

moet zijn.  

 De computerverwerking doet de rest zoals in methode 1. Dezelfde controlemomenten worden 

gebruikt.  

Werkwijze uitwerken 3 

Niets is digitaal en daardoor zeer arbeidsintensief voor de jury.  

 De aankomst wordt conform de reguliere wijze uitgewerkt. Er vindt geen correctie plaats bij de 

verwerking van de uitslag.  

 Achter de uitslag wordt door de J aangegeven in welke wave door de zwemmer gestart is. 

Daarnaast wordt per zwemmer aan de hand van het wave-nummer aangegeven wat de correctie 

moet zijn. 

 De jury werkt vervolgens de gecorrigeerde lijst uit.  

 Deze wordt als einduitslag gebruikt. Eventuele computerverwerking kan achteraf. 

Voorbeeld uitslag ongecorrigeerd 
plaats ruw zwemmer startnr ruwe tijd cap wave-nr correctie eindtijd 

1 Piet  59-00001 1.11.00,00 80 2 -2.33,23 1.08,26,77 

2 Joris 83-00002 1.12.01,00 84 1 0.00,00 1.12.01,00 

3 Jan 87-00003 1.13.02,00 12 3 -5.12,66 1.07.49,34 

4 Teun 84-00004 1.13.02,01 16 1 0.00,00 1.13.02,01 

5 Corneel 60-00005 1.15.00,00 89 2 -2,33,23 1.12.26,77 

Zelfde voorbeeld gecorrigeerd (niet op leeftijd) 

plaats gecorrigeerd zwemmer startnr ruwe tijd cap wave-nr correctie eindtijd 

1 Jan  87-00003 1.13.02,00 12 3 -5.12,66 1.07.49,34 

2 Piet  59-00001 1.11.00,00 80 2 -2.33,23 1.08,26,77 

3 Joris 83-00002 1.12.01,00 84 1 0.00,00 1.12.01,00 

4 Corneel 60-00005 1.15.00,00 89 2 -2,33,23 1.12.26,77 

5 Teun 84-00004 1.13.02,01 16 1 0.00,00 1.13.02,01 

TW5 Opmerkingen 

 De correctie kan ook positief zijn als de tweede of derde wave gebruikt wordt om de 

printerklokken te starten.  

 Aanbevolen wordt om de laatste wave te gebruiken als wave waar de printerklokken gestart 

worden indien er geen computerverwerking is van het resultaat. Dit omdat optellen voor de 

meeste mensen gemakkelijker is dan aftrekken. Zeker als het om tijden gaat, is het 

gemakkelijker te zien of het goed gegaan is met optellingen van tijd.  

 Uiteraard zal dit niet mogelijk zijn als de laatste wave pas van start gaat nadat de eerste 

zwemmer gearriveerd is...  

 De procedure (zoals omschreven) wijkt eigenlijk nauwelijks af van wat er nu voor de 

enkelvoudige start gebruikelijk is. Er komt echter een stukje verwerking (de tijdcorrectie) 

achteraf bij.  
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 De snelheid van het verwerken is afhankelijk van het vertrouwen dat de jury (met name de 

scheidsrechter) heeft in de computerverwerking. Daar er nogal wat behoudende juryleden zijn, 

kan dit wel eens op weerstand stuiten. Dit is heel normale weerstand tegen verandering. Het zal 

hier echter niet de overhand mogen hebben, omdat het dan een onwerkbare zaak wordt: de 

handmatige (papieren) verwerking is veel te tijdrovend.  

 Een gelijke tijd na wave-correctie levert dus wel een echt gelijke plaats op! De volgorde van 

aankomst is dan dus niet bepalend, wel de nauwkeurigheid van de tijdwaarneming. Wellicht is 

het overwegen waard om de andere printerstrook op een of andere manier mee te wegen (er 

zijn per nummer toch twee printerklokken?).  

 In de tijd waarin we nu leven kan het bijna niet anders dan dat een dergelijk gebeuren niet 

anders dan volledig digitaal wordt uitgevoerd. Het leven van de juryleden hoeft niet al te zuur 

gemaakt te worden.  

 Er is in Nederland geen ervaring bekend in het plannen van waves. De tijd tussen de waves kan 

bepalend zijn voor hoeveel zwemmers (waarvan de snelheden enorm kunnen verschillen) 

tegelijk zullen finishen. Waar het aan ligt dat er een puinhoop van gemaakt wordt in het 

buitenland is de TOWZ een raadsel, tenzij te snel achter elkaar wordt gestart en/of met de 

snelste groep als laatste.  

 Derhalve wordt aanbevolen om de snelste groep als eerste van start te laten gaan. Dit kan 

bepaald worden aan de hand van een recente (tussen)stand in de landelijke klassementen.  

 De jury en met name de scheidsrechters zijn nog niet gewend aan een dergelijke procedure. 

Daar zal dus aandacht besteed moeten worden bij toekomstige applicaties, wil dit goed gaan 

werken.  

TW6 Richtlijnen tijdwaarneming bij prestatietochten 

Verlenging en uitbreiding proef  

Tijdens het open water congres in november 2007 is de suggestie gedaan om tijdwaarneming toe te 

laten bij prestatietochten. In 2008 is een proef gedaan hiermee. Deze proef wordt voortgezet in 

2009 en later. Ook dit jaar kunnen alle organisaties zich aanmelden tot 1 maart. Organisaties die 

met deze vorm meedoen, zijn verplicht daarbij de volgende voorwaarden in acht te nemen:  

 Er wordt enkel tijd opgenomen bij afstanden van 1km of meer.  

 Deelnemers aan de prestatietochten krijgen bij inschrijving/aanmelding de keuze tussen het al 

dan niet laten vastleggen van een tijd. 

 De zwemmers die geen tijd willen mogen als vanouds na elkaar starten na de zwemmers die wel 

tijdwaarneming wensen.  

 De zwemmers die tijdwaarneming wensen zwemmen met een onderscheidend kenmerk (cap, 

band of ander symbool).  

 De start vindt plaats in groepen (waves) die niet groter zijn dan het aantal meters van de 

startbreedte. Er mag dus één zwemmer per meter in het water liggen. Meerdere waves zijn 

toegestaan.  

 De wedstrijdorganisatie, de scheidsrechter en de (eventueel toegewezen) waarnemer 

rapporteren schriftelijk aan de KNZB/TOWZ.  
 Er worden geen prijzen uitgereikt.  

Aanvullend: 

 Toegestaan is om een oorkonde op tijd uit te reiken als herinnering.  

 De afstanden voor prestatietochten zijn reglementair verlengd.  

 De leeftijdsbepalingen voor maximaal te zwemmen afstand worden gehanteerd als in 

wedstrijdzwemmen.  

 De prestatietochten tellen mee voor de maximaal te zwemmen afstand conform de 
leeftijdsbepalingen.  
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TW7 Werkwijze Seiko stopwatch met printer 

Printerklok S129 en S149 

1. Zet de EXT schakelaar naar beneden, deze zit aan de rechter zijkant. 

2. Zet de Split schakelaar naar beneden, deze zit aan de linker zijkant. 

3. De printer aanzetten met de schakelaar Power On 
▲(rechtsboven). 

4. Druk het knopje Stop W in, controleer of de pijl. ▼ 

in het venster op Stop W staat. 

5. Bij het startsignaal van de starter op de Start/Stop 
knop drukken. De klok loopt dan. 

6. De Start/Stop knop op slot zetten door de Lock ▼ 

schakelaar naar beneden te zetten. De Start/Stop 

knop kan nu niet meer (per ongeluk) ingedrukt 

worden. 

7. Bij iedere deelnemer, die finisht, de 
Lap/Split/Reset knop (rode knop) indrukken. 

8. Als de laatste deelnemer is gefinisht en geklokt, de 
Start/Stop knop ontgrendelen door de Lock ▼ schakelaar naar boven te drukken. 

9. De klok nu stilzetten door op de Start/Stop te drukken. 

10. De klok nu “resetten” door op de rode knop Lap/Split/Reset te drukken. 

11. Door op de schakelaar 1' (linksboven) te drukken gaat de papierstrook naar boven. Vervolgens 
papierstrook voorzichtig afscheuren langs kartelrandje. 

12. In geen geval de papierstrook eruit trekken. (voorkomt beschadiging inwendig mechaniek). 

13. Bij vochtig weer de printerklok compleet in de waterdichte beschermhoes doen. Niet het lint eruit 

laten. De beschermhoes goed sluiten en de hoes met het koord om de nek doen. Alle benodigde 

handelingen kunnen dan worden uitgevoerd. Alleen in een overdekte ruimte de printerklok uit de 

beschermhoes halen en het papier doorvoeren en afscheuren. De printerklok mag beslist niet nat 
worden!! 

14. De overige functies van de printerklok zijn bij de huidige opzet van open water wedstrijden (nog) 

niet van toepassing. 

 
 

L Richtlijn start en/finish op land 
Dit zijn richtlijnen voor het voor het starten op de kant en/of een finish op de kant.  

Sinds 2012 is het mogelijk om zonder dispensatie vanaf het land te starten of te finishen in situaties 

waar stroming of getij het (praktisch) onmogelijk maakt om start en/of finish in het water te 

organiseren.  

L1  Situatie 

Hierbij is uitgegaan van een situatie op een strand. Het water moet veilig en geleidelijk dieper 

worden vanaf een langzaam dalende vlakke grond. De wal moet makkelijk beloopbaar zijn en zonder 

trap te betreden.  

De voorstart kan plaatsvinden in een afgesloten ruimte bij of nabij de start. Handig is om de 

startruimte zelf hier direct voor te gebruiken. Om illegale zwemmers in het startveld te voorkomen 

is het goed hierop te letten en de ruimte af te zetten. Overige regels volgens de bepalingen. 
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Dames en heren kunnen tegelijk starten. De start dan als volgt indelen. 

1. Direct bij de startlijn de echte wedstrijdzwemmers (dames en heren) 

2. Om te voorkomen dat snelle mannen de dames omver lopen, is het goed om achter de 

wedstrijdzwemmers enige ruimte te houden en de dames en heren verder in aparte vakken te 

laten starten. Zie hieronder. De eerste boei kan dan in het verlengde liggen van de scheidingslijn 

dames en heren. Afstand naar de eerste boei is voor iedereen gelijk, maar wel veiliger. 

Wedstrijdzwemmers 

Veilige ruimte 

Dames Heren 

Als de deelnemers klaar staan en de ruimte is ook als voorstart gebruikt is het goed om voor de 

start af te tellen. Bijvoorbeeld nog 5 minuten, nog 1 minuut. Men kan dan zelf beslissen wanneer de 

badjas/trainingspak wordt uit getrokken. 

L2 Startvak en procedure  

1. Een duidelijke zichtbare startlijn, dit kan op de grond of door een vlag/banner, breedte hiervan is 

niet vastgelegd. 

2. De startlijn dient zo kort mogelijk bij de waterlijn te liggen.  

3. De eerste boei dient zich vanaf de start in een rechte lijn te bevinden zodat men zo snel mogelijk 

op diepte komt en dusdanig ver dat het deelnemersveld al  uit elkaar ligt. De boei moet op een 

plek liggen waar alleen zwemmen mogelijk is (i.e. er niet meer gelopen kan worden).  

Indien de stroming erg sterk is kan het zinvol zijn de boei niet geheel in een rechte lijn vanaf de 

startlijn te leggen, maar enigszins met de stoom mee. Dit voorkomt dat langzamere zwemmers 

de eerste boei al niet meer kunnen ronden wanneer hun zwemsnelheid lager is dan de stroming.  

4. De starter bevindt zich zichtbaar voor de deelnemers, maar zoveel mogelijk in lijn met de 

startlijn. Dit is makkelijker met een lijn op de grond dan in de lucht. 

5. De starter geeft in tegenstelling tot de normale regel een normaal startsignaal. Dus Op uw 

plaatsen en dan een fluit. Start is 1 starts, er wordt niet terug gefloten. (niet veilig als honderd 

man begint te rennen). In dit geval hoeft men niet geheel stil te staan maar mag de lijn nog niet 
zijn overschreden (dit staat ter discussie open, maar is de start volgens de Fina.) 

Voor de start vanaf een platform gelden alleen punten 3, 4 en 5 

L3 Finish en procedure 

Voor de finish kan het lastiger zijn. Als men in het water finisht dan gelden de normale regels. Of 

men heeft de mogelijkheid om ergens onderdoor te zwemmen, dan is het aanraken van een 

finishvlag voldoende. 

Bij finish op de kant, finisht men door het overgaan van een finishlijn. Echter welk lichaamsdeel klok 

je? Voet, hoofd, hand arm. Dit soort finishes zijn voor onze klokkers, denk ik, best wel lastig, want 

waar kijk je naar. Met elektronische tijdwaarneming is dat makkelijker, daar is het voor iedereen 

hetzelfde. Misschien de volgende regels: 

1. De finish ligt zo kort mogelijk bij het water en wordt door een fuik bereikt. 

2. De zichtbare finishlijn is maximaal 4m breed, deze wordt aangegeven met 2 palen met een 

finishvlag 

3. Tijd wordt opgenomen vanaf beide zijkanten 

4. Tijd wordt opgenomen wanneer de eerste voet of borst voorbij de eindstreep komt (open ter 

discussie) 

5. Er wordt tijd opgenomen met 3 tijdwaarnemers waarbij de gemiddelde tijd telt, dit om een zo 

eerlijk mogelijke tijd te krijgen. 
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6. De (ass.) Scheidsrechter, groepskamprechter en een J bepalen gezamenlijk de volgorde van 

aankomst (is vooral nuttig bij gelijke finish) 

De verwerking van de uitslag gebeurt verder als gebruikelijk. 

 

 

KP Richtlijn uitreiking klassementsprijzen  
KP1 Aanleiding 

Traditioneel worden bij de laatste open water wedstrijd van het seizoen de prijzen van de landelijke 

klassementen uitgereikt. De uitreiking van de klassementsprijzen kost behoorlijk wat tijd als gevolg 

van de talrijke klassementen. Doordat ook de prijzen van de slotwedstrijd zelf uitgereikt worden, 

evenals de regionale bekers, vergen de uitreikingen een lange adem van zwemmers en overig 

publiek. Zeker voor mensen die nog ver moeten reizen, die kleine kinderen bij zich of thuis hebben 

etc. is het vervelend als men tot uren na het laatste programmanummer moet wachten op zijn prijs. 

In de afgelopen jaren is hierover veel geklaagd (met name wanneer zwemmers uit het hele land 

eerst de uitreiking van de regionale bekers moeten uitzitten voordat de landelijke prijzen worden 

uitgereikt) en komt het steeds vaker voor dat prijswinnaars niet meer aanwezig zijn op het moment 

dat hun prijs wordt uitgereikt. Daarmee worden de sfeer en uitstraling van de prijsuitreikingen 

ondergraven, hetgeen de bereidheid van anderen om wel op hun prijzen te wachten geen goed doet.  

Ondanks herhaalde pogingen vanuit de TOWZ om goede afspraken hierover te maken met de 

organisatie van de slotwedstrijd (nl. de dagprijzen zoveel mogelijk tijdens de wedstrijd, direct na de 

wedstrijd de landelijke klassementsprijzen en pas daarna de regionale bekers) is nog geen 

verbetering gekomen. Ook de nieuwe slotwedstrijd is de mondelinge afspraken met de TOWZ 

hierover niet altijd nagekomen. Dit is reden voor de TOWZ om een richtlijn te formuleren die een 

bindend karakter moet krijgen. 

KP2 Bepalingen m.b.t. slotwedstrijd 

Sinds 2009 is de bepalingen opgenomen:  

Op de dag van de slotwedstrijd worden naast de prijzen van de betreffende wedstrijd ook de 

landelijke klassementsprijzen uitgereikt, tenzij de KNZB/TOWZ anders beslist. De prijsuitreiking van 

de landelijke klassementen staat onder regie van de KNZB/TOWZ. KNZB/TOWZ bepaalt in overleg 

met de organisatie op welk(e) moment(en) in het wedstrijdprogramma de landelijke 

klassementsprijzen worden uitgereikt; de voorkeur van KNZB/TOWZ is daarin bepalend.  

KP3 Uitgangspunten (dus geen bepalingen, maar voor eigen gebruik 

TOWZ en in overleg met organisaties) 

 De klassementen en de uitreiking van de klassementsprijzen vallen onder verantwoordelijkheid 

van de KNZB/TOWZ. 

 Organisaties hebben er voordeel van wanneer de uitreiking van de klassementsprijzen bij hun 

wedstrijd plaatsvindt: dit trekt een aanzienlijk aantal zwemmers en dus deelname/starts. Het is 

redelijk om van de organisatie van de slotwedstrijd te verlangen dat in ruil voor dit voordeel, de 

KNZB/TOWZ de regie en de uiteindelijke zeggenschap heeft over de uitreiking van de 

klassementsprijzen en over het moment of de momenten in het wedstrijdprogramma waarop 

deze plaatsvindt.  

 De KNZB/TOWZ dient het belang van het open water zwemmen in het algemeen, van het 

landelijke circuit en van alle deelnemers daaraan.  

 De KNZB/TOWZ streeft naar stijl/cachet en uitstraling bij de uitreiking van de landelijke 

klassementsprijzen die in overeenstemming zijn met de status van de landelijke klassementen. 

Aan de uitreiking moet merkbaar en zichtbaar zijn dat deze prijzen van een hogere orde zijn dan 

de ‘dagprijzen’ zoals die bij iedere wedstrijd worden uitgereikt. Ook met het oog op eventuele 

sponsoring is dit relevant. 
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 De KNZB/TOWZ draagt zorg voor een zodanige inpassing van de uitreiking van de 

klassementsprijzen in het dagprogramma, dat zoveel mogelijk deelnemers van het landelijke 

circuit gelegenheid hebben deze redelijkerwijs bij te wonen. Met dit streven wordt in de eerste 

plaats het belang van de deelnemers gediend, maar daarnaast ook dat van een uitreiking met 

cachet.  

 De KNZB/TOWZ probeert in goed overleg met de organisatie van de slotwedstrijd tot concrete 

afspraken te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer de afspraken niet worden nagekomen zijn 

de wensen van de KNZB/TOWZ bindend. 

 Volgens bepaling 1.2.11 heeft de slotwedstrijd een volledig programma. Dat betekent in theorie 

geen enkel landelijk klassement al definitief vaststaat voordat de uitslagen van de slotwedstrijd 

daarin zijn verwerkt. Uitreiking van de landelijke klassementsprijzen kan dus niet eerder dan dat 
de uitslagen van de relevante onderdelen van de slotwedstrijd bekend en verwerkt zijn.  

KP4 Werkwijze 

Bij het vaststellen van de kalender dient de organisatie die de slotwedstrijd krijgt toegewezen direct 

aan de KNZB/TOWZ kenbaar te maken of men die status accepteert. Bij het accepteren van de 

status slotwedstrijd behoort het accepteren dat de uitreiking van de landelijke klassementsprijzen 

tijdens het evenement plaatsvindt en dat de KNZB/TOWZ over dit onderdeel de uiteindelijke 

zeggenschap heeft.  

Zo spoedig mogelijk na bericht dat men akkoord gaat met de status van slotwedstrijd, neemt de 

KNZB/TOWZ contact op met de organisatie om te overleggen over de inpassing van de landelijke 

prijsuitreikingen in het programma.   

KP5 Richtlijnen  

1. Uitslagen van de programmanummers van de slotwedstrijd zo snel mogelijk na finishen van het 

nummer. 

2. Uitreiking van de dagprijzen zoveel mogelijk tussen de wedstrijdonderdelen door.   

3. Uitreiking van de landelijke klassementsprijzen vindt plaats ofwel in 2 of 3 blokken tijdens de 

wedstrijd (nadat de betreffende programmanummers zijn verzwommen en verwerkt) ofwel direct 

na de publicatie van de uitslag van het laatste wedstrijdnummer. Hierover worden ruim voor de 

wedstrijd afspraken gemaakt tussen KNZB/TOWZ en organisatie. In het programmaboekje van 

de wedstrijd worden de prijsuitreikingen vermeld inclusief de verwachte aanvangstijd. 

4. Voor uitreiking in 2 of 3 blokken wordt alleen gekozen indien het – gezien het programma -

mogelijk is dat per blok een of meer categorieën deelnemers hun prijzen ontvangen (bijv. de 

junioren of de Masters). Om versnippering te voorkomen zal niet gewerkt worden met blokken 

waarin bijv. de prijzen van de vrije slag jongens minioren 3 en 4 en de schoolslag Masters dames 

worden uitgereikt.   

5. Uitreiking van de landelijke klassementsprijzen wacht niet op binnenkomst van eventuele 

prestatietochten: bij de inschrijving voor eventuele prestatietochten als laatste 

programmaonderdeel dient de organisatie te vermelden dat gelijktijdig de prijsuitreikingen 

(kunnen) plaatsvinden. 

6. Uitreiking van overige klassementsprijzen, zoals Brabantbekers, kan plaatsvinden nadat alle 

landelijke prijsuitreikingen klaar zijn, of indien de landelijke prijsuitreiking in blokken plaatsvindt, 

aan het einde van ieder blok voor dezelfde categorieën die daarin aan bod zijn geweest.  

7. Uitreiking van de klassementsprijzen voor Masters door naar voren roepen van de prijswinnaars 

wordt gehandhaafd (dus geen mogelijkheid zoals bij NMK’s om de medailles zelf bij een tafel af 

te halen). Wel wordt ernaar gestreefd bij de Masters de prijswinnaars uit alle leeftijdsgroepen in 

een keer naar voren te roepen en de prijzen te overhandigen, in plaats van per leeftijdsgroep. 

8. Prijswinnaars die niet in de gelegenheid zijn de prijsuitreiking bij te wonen en hun prijs 

persoonlijk in ontvangst te nemen, dienen zelf ervoor te zorgen dat iemand anders de prijs 

namens hen in ontvangst neemt. Prijzen die niet worden afgehaald worden niet nagezonden. 

9. De organisatie van de slotwedstrijd zorgt voor de beschikbaarheid van een tafel waarop de 

landelijke klassementsprijzen tijdens de wedstrijddag uitgestald kunnen worden. 
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10. De organisatie van de slotwedstrijd zorgt voor een geschikte plaats voor het uitreiken van de 

prijzen, waarbij ook het publiek voldoende zicht heeft op het gebeuren. 

11. In overleg tussen organisatie en KNZB/TOWZ wordt bepaald of de speaker van de wedstrijd ook 

de prijswinnaars naar voren roept bij de uitreiking van de landelijke klassementsprijzen of dat de 

KNZB/TOWZ hiervoor zelf een speaker levert.  

12. De KNZB/TOWZ zorgen voor de nodige aankleding van het podium met KNZB-vlag et cetera. De 

organisatie ondersteunt daarbij waar nodig. Te denken valt aan materiaal om de vlag op 

zichtbare wijze op te hangen.  

 

 

PO Pool Open Water Swimming  
PO1 Inleiding en uitleg 

Wat is leuker dan open water zwemmen? Eigenlijk niets! Wat doen we dan in de wintermaanden? 

Alleen maar trainen? Tot voor kort was dat het wel…. Tenzij we een grote beurs hebben en er een 

tochtje naar Australië, Zuid Afrika of Zuid Amerika voor over hadden. Nu is er een spectaculaire 

nieuwe ontwikkeling!  

Pool Open Water Swimming  

= 

Zwembad open water zwemmen! 

= 

Shortrack zwemmen 

Zwemmen volgens de regels van open water zwemmen in een zwembad. 3 tot 6 boeien in het 

water. Geen lijnen in het water. Niet meer recht zwemmen langs de lijn op de bodem, maar koersen 

zoals in open water. Met zijn allen starten vanuit het water zoals bij open water wedstrijden.  

Dit jaar is er mogelijk een proef in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Daar zal eerst een 

demonstratie zijn door onze nationale toppers gegeven worden en daarna kun je zelf een proef doen 

op een kortere afstand (500 of 1000m).  

Benodigdheden 

 3 tot 6 boeien die op diepte verstelbaar zijn 

 Startlijn (de 5m vlaggen zijn voldoende) 

 Bel voor de laatste ronde (of ander luid signaal) 

 Startpistool, toeter of fluit 

 Voor elke kamprechter een rode en gele kaart. 

 2 printerklokken (en een reserve meelopende klok) 

 Voor de zwemmers genummerde badmutsen (of nummers op de armen) 

 Zwembad van bij voorkeur 50m lengte en bij voorkeur minsten 6 banen breed.  

Zwembaan uitzetten 

 De baanlengte is afhankelijk van de grootte van het zwembad. Ideaal is een groot bad. Er zijn 

dan veel variaties in baanlengte en parcours mogelijk. Ook in een 6 banen 25m bad is het 

mogelijk om zwembad open water te zwemmen. De mogelijkheden en variaties in het parcours 

zijn dan echter beperkter.  

 De baan kan meerdere vormen hebben (zie illustraties). Het verdient verreweg de voorkeur dat 

de te zwemmen koers niet door lijnen op de bodem aangegeven wordt. De startlijn is een lijn (al 

dan niet virtueel) boven het water. Deze bevindt zich bij voorkeur in het deel van het bad waar 

niet gestaan kan worden. De zwemmers dienen daarachter plaats te nemen voor de start. De 
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finish is een muur in de buurt van de startlijn dwars op de zwemrichting. Verloop van de 

wedstrijd 
 Voorstart: de zwemmers worden ingecheckt door de kamprechter voordat ze het water in gaan. 

De kamprechter geeft een korte briefing met daarin het parcours en eventuele verwijzingen naar 

het reglement (en eventueel deze bepalingen). Ze mogen pas het water in op signaal van de 

starter.  

 De start (één startsregel) vindt plaats achter de (virtuele) startlijn op signaal van de starter (als 

bij open water zwemmen).  

 De zwemrichting is in één richting van de klok gedurende de hele wedstrijd.  

 De boeien dienen gerond te worden (op de wijze en in de volgorde die de kamprechter in de 

briefing heeft aangegeven)  

 Wanneer de eerste zwemmers de laatste ronde beginnen luidt de daartoe aangewezen official de 

rondebel.  

 De finish aan een van de zijden van het zwembad (of eventueel met een finishpoort conform 

Fina regels). De finish is dwars op de zwemrichting en aan het einde van een recht stuk van 

minimaal 20 meter.  

 

   

Diskwalificaties 

De reglementen voor open water zwemmen worden gehanteerd. Daarbij is extra een gele en rode 

kaart mogelijk. De zwemmer krijgt een gele kaart als waarschuwing en een rode bij herhaling of 

direct bij zware overtredingen en bij het niet ronden van de boeien. Bij een rode kaart dient de 

zwemmer het bad onmiddellijk te verlaten.  
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Aanbevolen afstanden bij leeftijdsgroepen 

Bij het samen starten van de beide sexen worden de open water reglementen gehanteerd.  
leeftijd aanbevolen (1 ronde is circa 150m) 

minioren 1, 2 en 3 jongens en minioren 1, 2 en 3 meisjes 250m, 1 of 2 ronden 
minioren 4, 5 en 6 jongens en minioren 4 en 5 meisjes 500m, 2 tot 4 ronden 
junioren 1, 2, 3 en 4 jongens en junioren 1, 2 en 3 meisjes 500 tot 1500m, 3 tot 10 ronden 

jeugd 1 en 2 jongens en meisjes, H1 en D1  500 tot 2500m, 3 tot 16 ronden 
senioren heren en dames (open) 500 tot 5000m, 3 tot 30 ronden 
Masters 30+ heren en dames 500 tot 1500m, 3 tot 10 ronden 

Het aantal zwemmers (per start) is afhankelijk van de ruimte. Aanbevolen wordt met niet meer dan 

15 á 20 zwemmers tegelijk te starten. Er kan wel in waves gestart worden.  

Voor het spektakel dienen de afstand aan de korte kant gehouden te worden. Een 1000m is 

voldoende.  

PO2 De jury 

Deze dient (optimaal) te bestaan uit: 

a. Eén (1) scheidsrechter met de bevoegdheid 1 (liefst met aantekening O) 

b. Eén (1) of meer algemeen jurysecretaris met minimaal de bevoegdheid J 

c. Twee (2) of vier (4) keerpuntkamprechters met minimaal de bevoegdheid K 

d. Eén (1) starter voor de gehele wedstrijd, met de bevoegdheid 2 

e. Twee (2) rondetellers voor de gehele wedstrijd waarvan één (1) met minimaal de bevoegdheid J 

f. Eén (1) groepskamprechter met minimaal de bevoegdheid K 

g. Eén (1) jury-official aankomst met minimaal de bevoegdheid J 
h. Twee (2) tijdwaarnemers met minimaal de bevoegdheid 3 

Bij meerdere programmanummers kan gekozen worden een extra jurygroep (f, g en h) toe te 

voegen. 

Bij een beperkt programma kunnen functies mogelijk gecombineerd worden tot:  

a. Eén (1) scheidsrechter (kan ook starten, keerpuntkamprechter en kamprechter aankomst zijn)  

b. Eén (1) keerpuntkamprechter (strategisch en flexibel opstellen)  

c. Eén (1) J/K-official aankomst (te combineren met 1 J-official rondetelling, is ook 

keerpuntkamprechter) 
d. Eén (1) tijdwaarnemer 

een en ander zal zich nog in de praktijk moeten ontwikkelen. Door ervaring leren we welke functies 

gecombineerd kunnen worden zonder dat de kwaliteit van het jureren inboet.  

PO3 Werkzaamheden en bevoegdheden van de jury 

De scheidsrechter 

Naast de in het reglement genoemde punten heeft de scheidsrechter de volgende taken, die hij kan 

overdragen aan een assistent. 

1. De scheidsrechter vergewist zich ervan dat het parcours en de markeringspunten juist zijn 

uitgezet. 

2. Hij overtuigt zich ervan dat de juryleden zich op hun plaats bevinden. Hij geeft een teken dat de 

startprocedure kan beginnen en draagt het commando over aan de starter. 

3. Ingeval van twijfel of protest heeft hij het recht gebruik te maken van alle bij het wedstrijd 

behorende apparatuur voor de jurering en/of tijdwaarneming. 

4. Bij de laatste ronde van de voorste deelnemer zal hij een geluidsignaal (rondebel) doen klinken 

ten teken hiervan. 

5. Hij tekent de door de algemeen Jurysecretaris gecontroleerde uitslagen per wedstrijdnummer en 
stelt de uitslag vast. 
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De algemeen jurysecretaris 

1. De algemeen jurysecretaris vermeldt op het juryblad de juryindeling en het resultaat van de 

chronometercontrole. 

2. Hij of zij verzamelt en controleert de door de groepsjurysecretaris opgemaakte uitslagenlijsten, 

alvorens deze aan de scheidsrechter voor gelegd worden en draagt zorg voor onmiddellijke 

publicatie van de uitslagenlijst per wedstrijdnummer. 

3. Hij voegt de ingediende en van de beslissing van de scheidsrechter voorziene protesten bij het 
proces-verbaal. 

De starter  

1. De functie van de starter is niet te combineren met een andere functie, met  uitzondering van 

die van assistent scheidsrechter, mits deze in het bezit is van de bevoegdheid 2. 

2. De starter stelt zich zodanig op dat hij de start onbelemmerd kan overzien. 

3. Hij geeft de deelnemers een teken dat de startpositie kan worden aangenomen en geeft het 

startsignaal wanneer alle deelnemers de startpositie hebben ingenomen. 
4. Hij is niet bevoegd om bij een valse start de deelnemers terug te roepen. 

De keerpuntkamprechters 

1. De keerpuntkamprechters nemen op de hoeken van het zwembad plaats, zodanig dat zij een vrij 

uitzicht hebben op de keerpunt boeien. 

2. De groepskamprechter vergewist zich ervan dat alle deelnemers de boei aan de goed kant 

passeren. 

3. Zij overtuigen zich ervan dat de KNZB-reglementen en de wedstrijdbepalingen worden nageleefd 

en kunnen bij overtreding daarvan de desbetreffende deelnemer diskwalificeren. Zij kunnen dit 

doen door als waarschuwing eerst een gele kaart met daarop het nummer van de deelnemer op 

te steken, met een bijbehorend fluitsignaal. Of als diskwalificatie met een rode kaart met daarop 

het nummer van de deelnemer op te steken, met een bijbehorend fluitsignaal. Zij dienen hiervan 

de scheidsrechter schriftelijk mededeling te doen. 

4. Zij kunnen een deelnemer, indien de situatie dit vereist, instrueren een afstand van 1 meter van 

iedere andere deelnemer in acht te nemen. 

De rondetellers 

1. De ronde tellers nemen een zodanige positie in dat zij de deelnemers bij de startlijn kunnen zien 

passeren. 

2. De ronde tellers houden van iedere deelnemer bij hoeveel rondes zij hebben gezwommen. 

3. Zij geven melding aan de scheidsrechter als deze zwemmer aan de laatste ronde begint en 

kunnen zo nodig (in opdracht van de scheidsrechter) de rondebel laten klinken. 

4. Direct na afloop van ieder zwemnummer leveren zij de door hen getekende doorkomstlijsten  in 

bij de scheidsrechter. 

De groepskamprechter 

1. De groepskamprechter overtuigt zich voor de aanvang van de startprocedure of de deelnemers 

aanwezig zijn en van de juiste cap met nummer zijn voorzien en controleert of de caps 

deugdelijk op het hoofd zijn bevestigd. Hij controleert of alle deelnemers kort geknipte nagels 

hebben en geen sieraden, inclusief horloges dragen. 

2. Hij legt de deelnemers het parcours uit en wijst het op de speciale regels voor het Zwembad 

Open Water uit. 

3. Hij deelt de taken van de tijdwaarnemers en groepsjurysecretaris in en roept bij het finishen van 

de deelnemers de capnummers af. 

4. Hij controleert in ondertekent de door de groepsjurysecretaris opgestelde en ondertekende 

uitslagenlijst met daarop vermelde aantal ingeschreven, afgemelde, niet gestarte, uitgevallen en 
gefinishte deelnemers. 

De tijdwaarnemer  

1. De tijdwaarnemer neemt van iedere gefinishte deelnemer de tijd op,  
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2. Wanneer in waves gestart wordt zal de tijdwaarnemer ook de starttijden opnemen.  

De groepsjurysecretaris 

1. De groepsjurysecretaris noteert de door de groepskamprechter vastgestelde volgorde van 

aankomst. 

2. Hij stelt de uitslagenlijst samen met de vermelding van de rangvolgorde en eventuele 

diskwalificaties. 

3. Hij vermeldt op de uitslagenlijst het aantal ingeschreven, afgemelde, niet gestarte, uitgevallen 

en gefinishte deelnemers. 

 

 

H Richtlijnen hesjes-gebruik (coaching en 

individuele beveiliging) 
H1 Inleiding 

Reglementair is vastgesteld dat voor wedstrijden langer dan 10 kilometer er per zwemmer een 

volgboot aanwezig dient te zijn. Het is aan te raden extra veiligheidsmaatregelen te nemen bij 

wedstrijden vanaf 1,5 uur. Dit deel kan als richtlijn gebruikt worden om de veiligheid te 

verscherpen.  

H2 De richtlijnen 

1. Iedere zwemmer dient vergezeld te worden door minimaal 1, doch bij voorkeur twee, 

begeleiders op de wal. 

2. De begeleider(s) dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 

3. De begeleider(s) dienen herkenbaar te zijn voor de jury, zwemmers en organisatie. Dit zal bij 

voorkeur door middel van een hesje met het capnummer van de zwemmer geschieden.  

4. De begeleider(s) dienen uitgerust te zijn met goede hulpmiddelen voor het redden van 

drenkelingen. 

5. Deze hulpmiddelen dienen voorafgaand aan de start aan de scheidsrechter en/of een daartoe 

aangestelde functionaris (mogelijk in samenwerking met de veiligheidsfunctionaris van de 

wedstrijdorganisatie) te worden getoond en beoordeeld te worden op de effectiviteit van de 

hulpmiddelen. (TOWZ heeft vernomen dat in Engeland zo'n regeling geldt voor de begeleiders op 

de boten en meent dat dit qua veiligheid ook het overwegen waard is.)  

6. De begeleider(s) van iedere zwemmer verplichten zich tot hulp bij calamiteiten aan iedere 

deelnemer. De leiding bij, en coördinatie van, de reddingsactiviteiten bevindt zich bij de 

veiligheidsfunctionaris van de wedstrijdorganisatie. 

7. De begeleider(s) dienen van de organisatie een formulier te ontvangen waarop een aantal zaken 

bijgehouden dient te worden. Op dit formulier dienen minimaal de volgende zaken bijgehouden 

te worden van de zwemmer: de slagfrequentie en de tijdstippen van voeding.  

8. De baan van de zwemmer dient zo te liggen dat de zwemmer zich nooit meer dan 10 meter uit 

het looppad van zijn begeleider(s) bevindt gedurende de wedstrijd. Dit kan bijvoorbeeld door 

boeien gereguleerd worden. 

H3 Tot slot 

Ons inziens kan een wedstrijd tot 10 kilometer in een baan met twee wallen die niet op te grote 

afstand liggen veilig zonder individuele begeleidingsboten georganiseerd worden. De wedstrijd is dan 

van een andere orde in vergelijking met wedstrijden langer dan 10 kilometer en derhalve blijft hier 

een begeleidingsboot noodzakelijk voor de veiligheid.  
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S Richtlijnen stilleggen wedstrijden 
S1 Inleiding 

Deze procedure is door Jan van den Hoorn  beschreven naar aanleiding van zijn internationale 

ervaringen.  

Dit is een omschrijving van de procedure voor het stilleggen van lange afstands- en 

marathonwedstrijden als gevolg van slechte weersomstandigheden.  

S2 Voorwaarden 

1. De volgende procedure is alleen mogelijk als iedere deelnemer een volgboot heeft met een eigen 

kamprechter.  

2. De procedure kan gehanteerd worden wanneer er op vaarten, in kanalen of langs oevers van 

plassen wordt gezwommen. Ook dan is het belangrijk dat elke deelnemer een kamprechter 

heeft. In de praktijk is het lastig om te werken met kamprechters die deze procedure voor 

meerdere deelnemers tegelijk moeten uitvoeren.  

3. De kamprechter houdt het deelnemers-logboek bij.  
4. De tijdwaarneming van de kamprechter loopt synchroon met de algemene tijdwaarneming.  

S3 Procedure  

De procedure luidt als volgt: 

1. De scheidsrechter beslist wanneer wordt stilgelegd en/of gestopt. Dit kan/moet in overleg met 

de veiligheidsfunctionaris. 

2. De scheidsrechter meldt per portofoon aan alle ontvangers, dat de wedstrijd wordt stilgelegd. Er 

wordt tevens een stopwatchtijd van het stakings/stilleggingsmoment/tijdstip doorgegeven. Dit is 

het moment, dat de wedstrijd wordt stilgelegd. De kamprechters noteren deze tijd (het 

stilleggingstijdstip) in het logboek.  

3. Iedere volgboot neemt zijn deelnemer (in veiligheid) aan boord, gaat aan de kant liggen en 

wacht verdere instructies van de scheidsrechter af. 

4. De kamprechter noteert de tijd van het stilleggen van de deelnemer. De kamprechter berekent 

het verschil tussen het opgegeven stilleggingstijdstip van de stillegging en de werkelijke stoptijd. 

Hij noteert dit verschil in het logboek.  

5. Gebeurt het stilleggen binnen 45 minuten na de start, dan gaat de deelnemer in de boot en 

wordt hij teruggevaren naar de start. Binnen 30 minuten na aankomst bij de startplaats wordt 

besloten of een herstart zal plaatsvinden. 

6. De onderbreking mag maximaal 60 minuten duren, ook na het stilleggen zoals in punt 5 

beschreven. Duurt de onderbreking langer dan 60 minuten, dan wordt de wedstrijd alsnog 

gestaakt. 

7. Indien de wedstrijd binnen 60 minuten wordt voortgezet, geeft de scheidsrechter de 

stopwatchtijd door waarop wordt herbegonnen.  

8. De kamprechter telt het bij punt 4 ontstane verschil op bij de opgegeven stopwatchtijd en 

berekent op deze wijze het vervolgstarttijdstip. De kamprechter laat de deelnemer op het 
vervolgstarttijdstip starten. 

KNZB-opmerking:  

Hierdoor ontstaat een situatie, waarbij niet alle deelnemers op hetzelfde moment de wedstrijd 

hervatten. Dit is noodzakelijk (en eerlijk) omdat niet iedere deelnemer op eenzelfde tijdstip 

gestopt is. 

9. Wanneer het staken van de wedstrijd geschiedt voordat de eerste deelnemer één-vijfde deel van 

de wedstrijdafstand heeft afgelegd, wordt de wedstrijd als niet gehouden beschouwd. Er wordt 

dan geen uitslag bekend gemaakt. Er worden ook geen prijzen uitgereikt. 

10. Is de eerste deelnemer voorbij één-vijfde deel van de wedstrijdafstand, maar vóór vier-vijfde 

deel van de wedstrijdafstand en wordt de wedstrijd gestaakt, dan is de volgorde waarop de 

zwemmers op dat moment liggen de uitslag van de wedstrijd. Hierbij kunnen geen tijden worden 
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bekend gemaakt, omdat iedereen op dezelfde tijd is gestopt. Er worden in dit geval geen prijzen 

uitgereikt. Is de eerste deelnemer voorbij viervijfde deel van de wedstrijd worden de prijzen aan 

de hand van de op dat moment geldende plaatsingen van de zwemmers uitgereikt.  

11. In het geval van een deel van de wedstrijdafstand of voorbij een door de organisatie vastgesteld 

punt (dit punt mag de finish zijn) dan worden de prijzen wel uitgereikt worden doch bij het 

Nederlands Kampioenschap zal de winnaar niet de titel Nederlands Kampioen dragen.  

12. Bij zaken waarin deze procedure niet voorziet beslist de scheidsrechter (zie ook de 
opmerkingen). 

S4 Opmerkingen 

 De tijden genoemd bij de punten van het voorgaande artikel, zijn zeer afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Het is bij slecht weer goed mogelijk, dat er na 30 minuten door afkoeling 

van de deelnemer niet meer gestart kan worden. Het is bij mooi weer goed mogelijk, dat er 

misschien na 2 uur nog herstart kan worden. De tijden zijn daarom richttijden. De tijden zullen 

daarom worden vastgesteld volgens inzicht van de scheidsrechter.  

 De punten van het voorgaande artikel kunnen, in overleg met de organiserende instantie, ook 

gelden voor open water wedstrijden in ander water dan voornoemd (bijvoorbeeld Stavoren-

Medemblik, i.e. de IJsselmeerzwemmarathon). GPS op elke boot is dan een voorwaarde. De 

bootkamprechter noteert de GPS coördinaten naast de tijdstippen.  

 De afstanden een-vijfde en vier-vijfde, genoemd in de eerdere punten van dit artikel zijn 

adviesafstanden en kunnen, afhankelijk van de situatie van het wedstrijdparcours, afwijken van 

de genoemde afstanden. Dit is aan te bevelen wanneer er kenmerkende punten in het parcours 

aanwezig zijn zoals vaste keerpunten en boeien. 
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CL1 Checklist voor wedstrijdorganisaties 
Wat in te dienen bij de KNZB na de wedstrijd? 

 Juryblad (voor het bijhouden van officials en de O- aantekening) 

 Vanuit het waarnemers rapport: 

o Bladzijde 2: algemene organisatiegegevens 

o Bijlage 1: Overzicht aantal starts 

 Kopie landmetersverklaring 

 Kopie waterkwaliteit 

 Kopie van het goedgekeurde veiligheidsplan 

 Kopie van het goedgekeurde calamiteitenplan 

 Nieuwe puntenlijst door de organisatie ingevuld met de dienstdoende scheidsrechter (ook bij 

aanwezigheid van een waarnemer) 

 In geval van noodweer en andere onvoorziene omstandigheden een duidelijke verklaring van het 

tot stand komen van een uitslag (denk daarbij aan onweer, of olie op het water). 

 De uitslagen  

 Protesten 

o protestbrief 

o besluit juryvergadering 

o bijbehorend programmalogboek 

 Op de dag van de wedstrijd contact opnemen met: 

o Richard Broer richard.broer@noww.nll +31 6 2524 6935 

o Henk Labordus henk.labordus@noww.nl of +31 6 3851 0331 

Het adres is:  

Postadres:  

 KNZB  

Postbus 7217 

3430 JE  NIEUWEGEIN 

Per mail:  

 openwaterzwemmen@knzb.nl  

 
 

F1 Bestellijst herinneringsmedaille open water 

circuit 
Dit te printen formulier is komen te vervallen omdat het reeds beschikbaar is als webformulier in de nieuwe KNZB-
systematiek.  

Aanvraag 

De herinneringsmedaille moet op de website aangevraagd worden: 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/open_water_circuit/herinnerin
gsmedaille/  

 

 

mailto:richard.broer@noww.nl
mailto:henk.labordus@noww.nl
mailto:openwaterzwemmen@knzb.nl
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/open_water_circuit/herinneringsmedaille/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/open_water_circuit/herinneringsmedaille/
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F2 Inschrijfformulier NK MarathonZwemmen 
datum (inschrijving)  

 

naam deelnemer  

 dame / heer * 

startnummer  
vast capnummer  
programmanummer  
naam begeleider   
naam contactpersoon  
e-mail contactpersoon  
telefoonnummer overdag  
* Doorstrepen wat niet van toepassing is 
 
wijze van kwalificatie (limiet behaald op 
welke afstand of met welk klassement) 

datum/jaar 
(indien van toepassing) 

locatie 
(indien van toepassing) 

tijd  
(indien van toepassing) 

    

    

    

    

Belangrijk 

De organisatie zal zorgen voor overnachtingsmogelijkheden voor zwemmer en begeleider 

De organisatie vraagt u daarnaast hieronder enige wetenswaardigheden over de zwemmer 

(bijvoorbeeld prestaties bij eerder gezwommen marathons etc.) te vermelden, wat gebruikt kan 

worden in het programma en op de website.  

Daarnaast verzoeken wij u hiervoor tevens een foto van de zwemmer mee te sturen, bij voorkeur 

digitaal in .jpeg formaat. 
 

Graag duidelijk leesbaar invullen (schrijfmachine, computer, blokletters) 
Voor elke start één inschrijfformulier gebruiken 

Dit formulier is te downloaden vanaf www.knzb.nl. 

http://www.knzb.nl/
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F3 Begeleidingskaart 
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S1 Aantallen starts per klassement 
groep gem 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
vsd/j 227 258 253 249 183 192 201 158 212 151 201 191 187 167 167 190 207 297 277 243 321 300 298 244 253 230 272 230 225  

vsh/j 280 356 327 344 275 269 285 256 311 220 272 269 286 267 247 299 265 285 273 265 287 268 297 283 275 229 290 249 254  

ssd/j 66 97 79 75 65 62 70 68 61 55 54 64 47 50 62 40 59 73 75 74 99 86 85 51 81 52 54 54 71  

ssh/j 88 104 115 122 102 112 106 92 101 88 79 136 97 95 83 81 100 86 82 86 78 67 68 55 80 61 51 51 53  

vsjm  126   136 127 126 135 141 113 116 118 142 126 114 133 130 175 136 127 124 116 147 154 102 106 112 105 93 106  
vsjj 135   142 104 125 139 139 134 119 121 122 115 112 134 100 126 189 175 157 156 149 156 136 148 127 136 121 141  

ssjm 81             60 79 71 90 84 86 95 93 91 101 81 70 81 69 57 80  

ssjj 82             54 55 59 55 105 108 107 116 107 97 81 89 71 67 61 76  

vsMd20 36                      37 38 36 35 37 35 34  
vsMd25 23    14 12 14 11 15 11 19 32 49 22 23 24 26 28 27 26 23 23 25 22 17 22 37 23 23  

vsMd30 14    8 12 13 7 12 16 18   15 12 17 16 8 15 15 10 14 15 12 14 15 20 16 20  

vsMd35 15           22 20 6 12 12 15 17 19 14 12 12 15 14 15 17 17 12 13  

vsMd40 11    4 5 5 3 5 9 11   13 17 14 13 17 13 13 12 11 7 11 11 16 18 14 17  

vsMd45 11           6 7 4 2 6 12 9 12 15 14 17 15 11 10 11 12 16 15  
vsMd50 7    3 5 5 6 10 6 9   1 1 2 5 5 6 3 3 7 8 10 13 13 13 9 9  

vsMd55 3           7 5 3 3 2 3 2 1 2 3 5 2 1 3 2 8 5 7  

vsMd60 2             1  2 2 1 2 2 3 2  2 3 3 4 4 2  

vsMd65 2             1 3 2 1 1 1  1 1 2 2 3 3 3 1 2  
vsMd70 1              1 1  1 1 1 1 1  1   1 2 2  

vsMd75 1                 1 1 1 1  1 2 1 2 2 1 0  

vsMd80 1                           1 2  

vsMh20 29                      27 28 40 23 34 21 23  

vsMh25 31    31 30 28 17 19 16 29 63 56 32 31 41 35 33 27 30 26 36 33 24 28 28 27 19 20  
vsMh30 27    32 36 34 37 35 34 57   31 32 21 22 21 16 24 9 17 24 15 21 24 25 23 23  

vsMh35 25           42 40 21 34 29 35 33 26 23 16 13 18 17 21 21 17 11 11  

vsMh40 25    22 24 17 18 20 21 20   10 24 27 29 35 41 30 33 39 30 23 30 19 17 15 15  

vsMh45 27           21 22 14 17 14 18 21 27 31 35 30 34 27 35 42 40 26 29  
vsMh50 13    4 2 5 4 9 8 14   6 10 8 14 11 9 11 10 16 13 18 27 28 36 30 29  

vsMh55 8           4 7 5 6 10 7 8 8 8 7 8 9 6 5 6 16 16 21  

vsMh60 5             4 3 3 3 4 4 5 7 6 7 8 6 5 6 6 7  

vsMh65 4             2 1  1 2 4 4 5 4 3 3 5 5 5 7 3  
vsMh70 2               1      1 2 2 2 3 3 4 5  

vsMh75 1                         1 1 2 1  

vsMh80                             0  

ssMd20 17                      15 20 19 21 13 14 9  

ssMd25 10     3 5 4 6 4 9 10 15 9 9 12 9 13 11 9 12 9 13 13 12 13 11 13 14  
ssMd30 7     5 5 3 3 8 12   10 10 6 6 7 9 6 7 6 5 6 7 7 7 8 6  

ssMd35 9           15 14 4 9 11 11 9 15 9 9 4 6 9 4 8 11 3 7  

ssMd40 7     3 4 6 7 6 7   5 4 7 11 14 7 6 6 12 4 10 6 5 4 5 7  

ssMd45 7           7 6 9 6 6 8 6 10 11 9 9 8 6 6 5 7 8 9  
ssMd50 5     5 4 2 8 4 5   1 3 3 5 8 4 6 3 3 4 4 8 7 2 6 2  

ssMd55 3           4 4 3 3 1    3 3 5 3 3 2 1 4 3 1  

ssMd60 2               1 2 3 4 3 2 1   2 2 3 4 4  

ssMd65 2             1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 3 1 1 0  
ssMd70 1             1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1  

ssMd75 1                       1 1 2   0  

ssMd80                             0  

ssMh20 16                      12 22 21 15 13 12 12  

ssMh25 14     5 15 10 7 11 16 29 24 11 14 13 17 13 14 15 15 19 18 16 10 13 10 7 10  
ssMh30 11     8 18 8 14 16 19   11 12 13 16 10 6 9 6 8 10 9 12 7 9 9 11  

ssMh35 13           21 19 11 18 20 18 17 8 9 13 15 7 11 15 10 9 7 5  

ssMh40 15     7 6 9 11 12 10   4 18 14 18 23 31 24 20 23 18 15 13 11 11 10 11  
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groep gem 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ssMh45 16           15 20 8 12 11 10 21 19 22 19 13 19 22 21 18 11 8 9  

ssMh50 9     2 2 2 2 3 7   3 4 5 5 8 10 11 9 14 11 16 19 12 18 18 14  
ssMh55 6           3 5 3 4 9 10 6 6 8 6 5 6 7 7 6 7 8 10  

ssMh60 4             2 1 1 3 3 3 3 4 4 2 8 5 5 6 5 2  

ssMh65 2             1 1    1 1 1 3 1 2 4 4 4 4 4  

ssMh70 1               1     1 1  1 1  1 1 2  

ssMh75 1                         1   0  

vsMh80                             0  

vsd-laz 40         39 40 26 46 40 39 49               

vsh-laz 72         64 64 57 97 77 58 85               

som totaal 1335 815 774 1068 974 1050 1116 1001 1115 1037 1211 1308 1314 1324 1419 1476 1484 1676 1623 1566 1645 1635 1750 1536 1648 1484 1606 1391   
                               

clubs 173                   162 161 170 185 182 174 165 179 179 183  

starts 9384   8979 7257 8291 8122 6811 8181 6813 7829 8551 11015 9332 9869 10228 10776 11016 11735 11217 11933 10815 11202 9523 9724 7881 9258 8246   

wedstrijden 27   26 23 26 25 24 27 24 23 25 30 29 28 29 28 28 30 30 27 25 27 25 30 26 28 24   
                               

vs sen 536 614 580 593 458 461 486 414 523 474 577 543 616 551 511 623 472 582 550 508 608 568 595 527 528 459 562 479   

vs jun 261   278 231 251 274 280 247 235 239 264 241 226 267 230 301 325 302 281 272 296 310 238 254 239 241 214   

vs Masters 230    118 126 121 103 125 121 177 197 206 191 232 236 257 258 260 258 231 263 327 297 346 344 399 319   
                               

ss sen 154 201 194 197 167 174 176 160 162 143 133 200 144 145 145 121 159 159 157 160 177 153 153 106 161 113 105 105   

ss jun 163             114 134 130 145 189 194 202 209 198 198 162 159 152 136 118   

ss Masters 127     38 59 44 58 64 85 104 107 97 130 136 150 163 160 157 148 157 167 206 200 177 163 156   
                               

vsMd 84    29 34 37 27 42 42 57 67 81 66 74 82 93 90 98 92 83 93 127 126 126 139 172 139   

vsMh 146    89 92 84 76 83 79 120 130 125 125 158 154 164 168 162 166 148 170 200 171 220 205 227 180   

ssMd 46    0 16 18 15 24 22 33 36 39 43 46 49 53 62 62 55 54 52 63 77 72 75 64 67   
ssMh 76    0 22 41 29 34 42 52 68 68 54 84 87 97 101 98 102 94 105 104 129 128 102 99 89   

Masters 352    118 164 180 147 183 185 262 301 313 288 362 372 407 421 420 415 379 420 494 503 546 521 562 475   

% Masters 24%    12% 16% 16% 15% 16% 18% 22% 23% 24% 22% 26% 25% 27% 25% 26% 27% 23% 26% 28% 33% 33% 35% 35% 34%   
                               

dames 609 355 332 460 404 430 461 409 452 425 503 526 526 594 655 670 732 847 833 790 882 876 828 680 707 687 736 640   

heren 726 460 442 608 570 620 655 592 663 612 708 782 788 730 764 806 752 829 790 776 763 759 922 856 941 797 870 751   
                               

vs alles 982 614 580 871 807 838 881 797 895 830 993 1004 1063 968 1010 1089 1030 1165 1112 1047 1111 1127 1232 1062 1128 1042 1202 1012   
ss alles 353 201 194 197 167 212 235 204 220 207 218 304 251 356 409 387 454 511 511 519 534 508 518 474 520 442 404 379   
                               

starts/wedstr 351   345 316 319 325 284 303 284 340 342 367 322 352 353 385 393 391 374 442 433 415 381 324 303 331 344   
% dames 45% 44% 43% 43% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 42% 40% 40% 45% 46% 45% 49% 51% 51% 50% 54% 54% 47% 44% 43% 46% 46% 46%   

% heren 55% 56% 57% 57% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 60% 60% 55% 54% 55% 51% 49% 49% 50% 46% 46% 53% 56% 57% 54% 54% 54%   
                               

% vs 74% 75% 75% 82% 83% 80% 79% 80% 80% 80% 82% 77% 81% 73% 71% 74% 69% 70% 69% 67% 68% 69% 70% 69% 68% 70% 75% 73%   
% ss 26% 25% 25% 18% 17% 20% 21% 20% 20% 20% 18% 23% 19% 27% 29% 26% 31% 30% 31% 33% 32% 31% 30% 31% 32% 30% 25% 27%   
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S2 Statistiek open water zwemmen 2016 
Dit betreft uitsluitend wedstrijden die gebruik gemaakt hebben van OLOWIS. Dank aan Ronald Beetz 

voor het samenstellen van deze statistiek.  

Jaarstatistieken 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Aantal wedstrijden  22 25 26 30 26 30 25 25 

Aantal starts  6303 7097 7094 7469 7765 8715 8176 9178 

Aantal deelnemende verenigingen 190 194 213 197 185 172 169 166 

Aantal KNZB deelnemers  1127 1318 1320 1642 1452 1389 n/a 1453 

Aantal overige deelnemers 330 295 176 182 141    

Per wedstrijd 
wedstrijd deelnemers verenigingen 

49e Bosbaan zwemevenement Amstelveen 537 89 

Open water wedstrijd Het Y Amsterdam 455 79 

Ter Rede van Hoorn Hoorn basislocatie W.S.V. Hoorn 421 71 

86e Dopharma Open Water Zwemklassieker Oosterhout nb  413 76 

De 4de Biesbosch Open Water Race Sleeuwijk 406 82 

39e OWW De Binnenmaas Mijnsheerenland 373 77 

PSV Arena SportEmotion Kanaalrace Oirschot 353 67 

3e Singel Zwemtocht Breda  351 72 

12e Open Water Wedstrijd Heerjansdam  350 80 

10 ONK Open Water Zwemmen en 45e Kanaalrace Vlissingen 347 73 

ONK Open Water Zwemmen en 44e Ganzetrek Wilhelminadorp 308 72 

Open Water Zwemwedstrijd Sluis 288 46 

De Marina Beach Braakmankreekrace Hoek Hoek 254 40 

Open Waterwedstrijd Oude Veer Anna Paulowna 253 59 

Twenterand Kanaalrace Vriezenveen 229 64 

7e Openwaterzwemevenement Merwedekanaal Vianen (Utrecht) 226 63 

Zwemevenement de Rode Loper Stadskanaal 208 54 

3e Huizer Gooimeerrace Huizen 193 50 

7e Brakeboer Trofee Medemblik 109 43 

Ter Rede van Hoorn (5km tijdens de EK)  100 38 

6e Speedo Swim-in Leiden 99 35 

NK 22 km. IJsselmeer Zwemmarathon Stavoren - Medemblik 21 17 
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Bijlage 1: Versies, aanpassingen en correcties 
versie datum pagina11 verandering 

0.01 2017-04-23 alle eerste proefversie met van alles wat nog oud is uit 2016 en nog 
veranderd moet worden. Voor intern gebruik TOWZ 

0.02 2017-04-30  diverse aanpassingen 

0.03 2017-05-03  invoegen bepalingen 
0.04 2017-05-11 alle versie nagekeken door Bondsbureau 

    

1.00 2017-05-11 alle klaargemaakt ter publicatie 

1.01 2017-05-18 diverse enkele kleine aanpassingen m.b.t. Masters 
  diverse kleine aanpassingen in koppen van hoofdstukken en paragraven 

1.02 2017-06-09 22 toevoeging artikel over FINA mass participation events 
  88 statistiek open water zwemmen ingevoegd 
  6 invoegen pagina over werkwijze wetsuits in 2017 

1.03 2017-07-18 52 vervallen: papieren wedstrijdrapportage t.b.v. het nieuwe digitale 
systeem (vele pagina’s zijn hierdoor komen te vervallen in dit boek) 

1.04  37 maximering aantal kilometers (per 2018) 

2.00 2017-10-19 alle administratief deze versie als definitief gemaakt 

 

                                           
11  Het eventueel bijwerken van de inhoudsopgave wordt in deze tabel niet vernoemd. Wanneer later een pagina ingevoegd 

wordt vóór het betreffende paginanummer kunnen de oudere paginanummers in deze tabel incorrect geworden zijn.  


