Handboek Zwemmen
Organiseren van een wedstrijd
Als u een wedstrijd gaat organiseren en daartoe een wedstrijd programma
op gaat stellen moet u bij een aantal vragen stilstaan
Voor wie is de wedstrijd bedoeld?
Worden er nummers voor alle leeftijden verzwommen of wordt het een wedstrijd voor vooral
minioren, vooral junioren, senioren of masters? Wordt er gezwommen in een enkele leeftijdsgroep
(een geboortejaar) of in samengestelde leeftijdsgroepen (meerdere geboortejaren bij elkaar
gevoegd). De indeling en benaming van de verschillende leeftijden vindt u in de leeftijdsbepalingen
en leeftijdsbeperkingen.
Mag iedereen deelnemen of richten we ons op zwemmers van een bepaald niveau ?
Verwacht u ook zwemmers met een handicap? Kunnen zij deelnemen aan de reguliere
programmanummers of wilt u aparte programmanummers voor deze groep opnemen?
Let op de duur van de wedstrijd! Deze kunt u bewaken door het aantal programmanummers en het
aantal deelnemers vooraf te bepalen.
Het niveau van de wedstrijd kan worden gestuurd door:
 Inschrijf limieten vast te stellen (dit zijn minimum tijden waaraan deelnemers moeten
voldoen).
 Een niveauwedstrijd uit te schrijven
 De verenigingen die worden uitgenodigd (U kunt bijvoorbeeld kijken in welke competitie de
verenigingen zwemmen).
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Soorten wedstrijden
Jaarlijks worden er duizenden zwemwedstrijden georganiseerd door verenigingen aangesloten bij de
KNZB. Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende wedstrijden.
Onderlinge wedstrijd
Alleen leden van uw eigen vereniging kunnen hier
deelnemen (bijv. de clubkampioenschappen). Zo'n
wedstrijd is eenvoudig te organiseren en u kunt
veel formaliteiten weglaten. Deze wedstrijden hoeft
u ook niet in de webkalender aan te melden en de
gezwommen tijden zullen niet in ranglijsten worden
vastgelegd en zijn derhalve niet geldend als
inschrijftijd voor andere wedstrijden.
Wedstrijd met puntentelling of meerkamp
Nodig een aantal clubs uit om te zien wie het
sterkste team op de been kan brengen. Nodig ook
eens clubs uit waar u normaal niet zo vaak tegen
zwemt.
Limiet wedstrijd
Een wedstrijd die er vooral voor dient om de
persoonlijke records aan te scherpen, de nieuwe
race indeling uit te proberen of om een limiet voor
de Provinciale/Regio of Nederlandse
Kampioenschappen te halen.
SwimKickwedstrijd
De eerste kennismaking met het
wedstrijdzwemmen voor de jongste zwemmers, de
minioren. Deze wedstrijden zijn laagdrempelig en
moeten een feest zijn. De wedstrijden worden
georganiseerd door Regio en/of verenigingen.
Miniorenwedstrijd
Een leuke wedstrijd voor de jongste zwemmertjes,
de minioren. Meestal in samenwerking met de
Regio georganiseerd.
KNZB Lange Afstand Circuit wedstrijd
Speciaal voor de lange nummers en het nodige
oefenen van de lange afstanden worden deze
wedstrijden georganiseerd. Om de tijdrovende
lange nummers makkelijker te kunnen organiseren
zijn enkele aanpassingen toegestaan.
Niveauwedstrijd
Een slimme manier om zwemmers en zwemsters
van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar uit te
laten komen. Even wat extra werk maar wel zo
leuk!

Masters wedstrijd
Wedstrijden voor zwemmers van 20 jaar en ouder.
Veel gezelligheid voor trimmers en oud
wedstrijdzwemmers.
Wedstrijden voor zwemmers met een
handicap
Dit zijn wedstrijden specifiek voor zwemmers met
een handicap. Vrijwel alle andere wedstrijden staan
sinds enkele jaren volledig open voor zwemmers
met een classificatie.
Open Water zwemwedstrijd
Oer Hollands, zwemwedstrijden in plassen, kanalen
of in zee! Afstanden van 250 m. tot 25 km. of
meer! In de zomer een heel circuit met meer dan
1000 deelnemers die door heel Nederland trekken
KNZB Challenger
Wedstrijden waarbij de Nationale Selectie een
aantal wedstrijden in Nederland zwemt, bedoeld als
test tussen de grote toernooien en
kwalificatiewedstrijden.
Internationale wedstrijd
Beginnend bij een eenvoudige uitwisseling met een
buitenlandse club, soms uitgroeiend tot een groot
internationaal feest! De wedstrijd zelf is net als elke
andere wedstrijd!
Provinciale of Regio-kampioenschappen
Tijdens de kampioenschappen worden per afstand
en leeftijd de beste zwemmer van de Provincie of
Regio bepaald. Voor deelname aan deze
wedstrijden geldt een inschrijflimiet.
Nederlandse Kampioenschappen
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen worden
per afstand en leeftijd de beste zwemmer van
Nederland bepaald. Voor deelname aan deze
wedstrijden geldt een inschrijflimiet.
Nationale Zwemcompetitie wedstrijd
De Nationale Zwemcompetitie is de landelijke
verenigingscompetitie zwemmen. Kijk onder
Nationale Zwemcompetitie voor verdere informatie.
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Wedstrijdduur
Als u het bad vier uur huurt is het natuurlijk vervelend als de wedstrijd maar twee uurtjes duurt om
maar te zwijgen hoe het moet als de wedstrijd een uur langer duurt dan gepland.
U moet dus van tevoren bedenken hoe lang de wedstrijd mag of zal gaan duren, hoe lang u het bad
kunt afhuren en daardoor hoeveel teams of zwemmers u in laat schrijven.
De lengte van een wedstrijd kunt u bijsturen door:
 Vaststelling van het aantal te zwemmen programmanummers en de lengte daarvan.
 Een maximaal aantal verenigingen deel te laten nemen.
 Een maximaal aantal deelnemers per vereniging in te laten schrijven (meestal 2 of 3 per
nummer).
Maak een overzicht van het aantal series per programmanummer en de daarvoor benodigde tijd. Dit
doet u als volgt:
Aantal teams X maximaal aantal inschrijvingen per team / Het aantal banen in het wedstrijdbassin
=
aantal series per programmanummer
daarna:
Tijd per serie X aantal series per programmanummer.
Dit van alle programmanummers optellen.
Voeg hieraan de tijd voor het inzwemmen, eventuele pauze en prijsuitreikingen en de tijd voor het
inrichten en opruimen van het bad……. En u heeft de duur van de wedstrijd uitgerekend!
Voorbeeld: Er zijn 8 deelnemende verenigingen die op elk nummer 3 deelnemers in mogen
schrijven. Uw wedstrijdbad heeft 6 banen
Per programmanummer heeft u 8 x 3 = 24 deelnemers. Dat geeft in een 6 banenbad vier series per
programmanummer!
Een
Een
Een
Een
Een

50 meternummer kost ongeveer 2,5 minuten per serie
100 meter nummer kost ongeveer 3,5 minuten per serie
400 meter nummer kost ongeveer 6 tot 7 minuten per serie
800 meter nummer kost ongeveer 10 tot 12 minuten per serie
1500 meter nummer kost ongeveer 20 tot 24 minuten per serie

Tel wat tijd bij voor valse starts, oproepen van deelnemers en ander klein oponthoud.
Splash kent een functie die voor u de te verwachten tijdsduur berekent.
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Hoe verwerk ik de inschrijvingen?
Als alle inschrijvingen binnen komen moet er een programma worden gemaakt en moeten de
startkaarten klaargemaakt worden voor de wedstrijd. Het maken van een wedstrijdprogramma is
tegenwoordig erg eenvoudig geworden door de computerprogrammatuur die hiervoor beschikbaar
is.
Verzamel alle inschrijvingen op de computer in een voor u handig terug te vinden map. Lees alle
inschrijvingen in in de programmatuur waarmee u het programma maakt. Maak met het programma
een serie- en baanindeling en vervolgens de startlijst, deze kunt u eventueel exporteren naar een
handbaar formaat en opsturen aan de deelnemende verenigingen ter controle. U kunt er ook voor
kiezen om de tijdsindeling te laten berekenen en deze mee te nemen in de startlijsten.
De programmatuur houdt automatisch rekening met de bepalingen van de FINA en KNZB. Voor elk
programma moet een voorblad worden gemaakt met verschillende gegevens erop. Deze zijn
standaard aanwezig in de programmatuur en eenvoudig in te voeren.
Tot 24 uur voor de wedstrijd kunnen deelnemende verenigingen nog wijzigingen of afmeldingen
doorgeven. Als het mogelijk is (in verband met het kopiëren van het programma) is het prettig alle
wijzigingen te verwerken. Zo ontstaan er geen lege banen in de snellere series. U dient dan wel bij
elke wijziging de indeling van de series en banen opnieuw te beoordelen. Reden waarom vaak tot
het laatst wordt gewacht met het maken van het programma.
Is dit door de omvang van de wedstrijd niet mogelijk kan het programma gewoon gemaakt en
eventueel gekopieerd worden. Uitvallers of, indien toegestaan, vervangingen worden dan in het
programma geschreven op de dag van de wedstrijd. Deze verwerking geschiedt door het
jurysecretariaat.
Reglementair kunnen wijzigingen tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd bij het
jurysecretariaat worden ingeleverd. Dit kunnen afmeldingen van zwemmers zijn die voor 1 of
meerdere programmanummers worden afgemeld. Bij wedstrijden met een puntentelling mag een
zwemmer vervangen worden.
Te late afmeldingen
Deze hoeft u niet te verwerken. U kunt de namen van de betreffende deelnemers noteren en op de
wedstrijddag doorgeven aan de scheidsrechter en het jurysecretariaat, maar dat is niet verplicht. Dit
moet in alle gevallen (tevens) door de vereniging waardoor de deelnemer is ingeschreven
geschieden.
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