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Motivatie:
Sinds de integratie van de gehandicapten binnen de KNZB is het gebruikelijk dat er door
gehandicapte zwemmers Nederlandse Records per klasse kunnen worden gezwommen. Inmiddels
worden deze nauwgezet bijgehouden, gelijk aan de Nederlandse Records voor de valide zwemmers.
Qua afstanden en klassen wordt tenminste het beleid van IPC gevolgd, dusdanig dat als een
wereldrecord wordt gezwommen men ook een Nederlands record heeft. Echter tot op heden waren
de Nederlandse records voor gehandicapten en alle bijbehorende bepalingen niet vastgelegd in het
reglement.
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Nieuwe tekst
Bijlage D3
Records
Gehandicapten 12.1 Nederlandse Records voor gehandicapten kunnen worden gemaakt in bassins
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van 25 meter en 50 meter lengte, door dames en heren en per klasse, en worden
aldus onderscheiden.
12.2 De bepalingen omtrent records opgenomen in Reglement D zwemmen onder
artikel 20 zijn ook van toepassing voor gehandicapten, met uitzondering van de
afstanden en de jaargangen.
12.3 Records kunnen op de volgende afstanden worden gemaakt:
50 meter vrije slag S1 t/m S15
100 meter vrije slag S1 t/m S15
200 meter vrije slag S1 t/m S15
400 meter vrije slag S3 t/m S15
800 meter vrije slag S3 t/m S15
1500 meter vrije slag S3 t/m S15
50 meter rugslag S1 t/m S15
100 meter rugslag S1 t/m S15
200 meter rugslag S3 t/m S15
50 meter schoolslag SB1 t/m SB9 & SB11 t/m SB15
100 meter schoolslag SB1 t/m SB9 & SB11 t/m SB15
200 meter schoolslag SB3 t/m SB9 & SB11 t/m SB15
50 meter vlinderslag S1 t/m S15
100 meter vlinderslag S3 t/m S15
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200 meter vlinderslag S3 t/m S15
75 meter wisselslag (uitsluitend 25 m bad) SM1 t/m SM4 (geen vlinderslag)
100 meter wisselslag (uitsluitend 25m bad) SM1 t/m SM15
150 meter wisselslag SM1 t/m SM4 (geen vlinderslag)
200 meter wisselslag SM5 t/m SM15
400 meter wisselslag SM5 t/m SM15
Estafettes:
4x50 meter vrije slag max. 20 punten S1 t/m S10
4x50 meter mixed vrije slag max. 20 punten S1 t/m S10
4x50 meter wisselslag max. 20 punten S1 t/m S10
4x50 meter wisselslag max. 34 punten S1 t/m S10
4x50 meter vrije slag max. 34 punten S1 t/m S10
4x100 meter vrije slag max. 34 punten S1 t/m S10, S14
4x100 meter wisselslag max. 34 punten S1 t/m S10, S14
4x50 meter vrije slag max. 49 punten S11 t/m S13
4x100 meter vrije slag max. 49 punten S11 t/m S13
4x50 meter wisselslag max. 49 punten S11 t/m S13
4x100 meter wisselslag max. 49 punten S11 t/m S13

Ingangsdatum: 01-09-2016

Advies AR reglementzaken:

Geen reglementaire bezwaren

Advies Bondsraad:

In stemmen met het voorstel met in achtneming van de
opmerkingen van Paul.
Wellicht het woordje ‘mixed’ bij de estafette vervangen door de
Nederlandse term ‘gemengd’

Besluit Bondsbestuur:

Akkoord met voorstel, inclusief opmerking Paul

Advies Paul:
D3 records gehandicapten uitstekend voorstel. Echter aan te vullen met wijze van introductie. In
principe staat hier dat vanaf 1 september records gezwommen kunnen worden dus starten we op
nul want voor 1 september kon het officieel niet. De bedoeling is echter dat de tijden die nu als
Nederlands record worden gezien maar dat officieel niet kunnen zijn, gehandhaafd blijven. Dat niet
eens in de vorm van ‘richttijden’, maar gewoon met de namen erbij. Dus een tekst “de tijden die per
1 september 2016 gelden als de snelst bekende in op de betreffende afstand in de betreffende
klasse gelden vanaf 1 september als Nederlands record’.
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