Open Water Zwemmen
Niet-leden en niet-startvergunninghouders

Open Water Zwemmen: meedoen zonder KNZB lidmaatschap of startvergunning
Meedoen aan een echte KNZB Open Water wedstrijd zonder lidmaatschap of
startvergunning? Vanuit de nieuwe KNZB strategie, het Actieplan Open Water Zwemmen
en vooruitlopend op de ontwikkelingen in het KNZB-relatiemodel is het in het pilotjaar
2019 mogelijk om als recreatieve of ongebonden sporter deel te nemen aan de KNZB
Open Water wedstrijden.
Dit document bevat achtergrond, de werkwijze en de belangrijkste punten voor
organisaties en deelnemers om rekening mee te houden.
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Aanleiding
De KNZB heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen met Open Water
liefhebbers, coaches, sporters en andere belangstellenden voor deze sport te komen tot
een Actieplan Open Water Zwemmen. Belangrijkste motivatie is het stimuleren van het
aantal deelnemers aan Open Water evenementen.
Eén van de ideeën is het openstellen van Open Water wedstrijden (onder KNZB vlag)
voor niet KNZB aangesloten leden en niet startvergunninghouders. Organisaties krijgen
de mogelijkheid om iedereen, lid of geen lid en met of zonder startvergunning, zowel
prestatietochten als ook de langere echte wedstrijdafstanden aan te bieden. Bovendien
een uitgelezen kans voor verenigingen om leden te werven.
Daarnaast is de KNZB aan het onderzoeken op wat voor manier haar sporten
toegankelijker kunnen worden voor een breder publiek. In het project “Relatiemodel”
wordt Open Water Zwemmen gezien als mogelijke voorloper in dit geheel.

Randvoorwaarden
Voor deelname aan Open Water wedstrijden stellen we voor de ongebonden sporter wel
een aantal randvoorwaarden.
•

Wanneer de ongebonden sporter zich inschrijft voor een Open Water wedstrijd,
verklaart hij of zij over voldoende zwemvaardigheid te beschikken om de
opgegeven afstand te zwemmen.

•

Bij een bepaalde tijdsoverschrijding kunnen zwemmers, dus ook niet-leden, uit de
wedstrijd worden gehaald. Hiervoor zijn de lokale wedstrijdbepalingen leidend.

•

Sporters worden wel opgenomen in de dag uitslag, maar niet in de regionale of
landelijke klassementen. Opname in de klassementen is alleen mogelijk wanneer
men lid is van een KNZB vereniging en daarbij een startvergunning heeft.

•

Sporters dienen zich te conformeren aan de KNZB reglementen zoals die van
toepassing zijn bij Open Water wedstrijden. Denk hierbij aan onder andere het
gebruik van de juiste zwemkleding, het gebruiken van een genummerde badmuts
en het zich houden aan de geldende leeftijdsbepalingen.

•

Natuurlijk zorgen de organisaties voor een zo veilig mogelijke omgeving om te
kunnen sporten, maar de deelname aan Open Water wedstrijden geschiedt altijd
op eigen risico. De aanvullende collectieve verzekeringen van de KNZB zijn van
toepassing op alle deelnemers aan wedstrijden die opgenomen zijn in de KNZB
zwemkalender.
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Aanmelden en deelnamekosten
•

Via de KNZB kalender zijn de verschillende Open Water wedstrijden terug te
vinden. Sporters kunnen zich inschrijven bij de organisaties via het OLOWIS
inschrijfsysteem. Hiervoor kan een individu zelf een account aanmaken. Kies in de
verenigingslijst voor “Niet leden” en vervolg het inschrijfproces zoals is
beschreven op deze site.
Bij inschrijving voor een wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met het KNZB
Sport-, Tucht- en Dopingreglement.

•

De kosten voor deelname aan Open Water wedstrijden zijn de door de organisatie
reeds vastgestelde inschrijfgelden. Daarnaast is er ook een bondsafdracht van €
10,- per zwemmer per wedstrijddag. Deze kosten worden betaald aan de
organiserende vereniging.

Administratief en organisatorisch
Verzekeringen
Voor verenigingen die Open Water wedstrijden organiseren is het goed om te weten dat
alle deelnemers onder de collectieve verzekeringen van de KNZB vallen. Let op: deze
collectieve verzekeringen zijn altijd aanvullend op de eigen verzekering van een sporter.
Afdracht
De € 10,- bondsafdracht wordt verwerkt via de KNZB webkalender. Zodra de resultaten
worden ingelezen, worden sporters die geen startvergunning hebben uitgefilterd en op
basis hiervan wordt de afdracht in rekening gebracht bij de organiserende vereniging. De
sporter zelf heeft dus alleen met de organiserende vereniging te maken. Per persoonlijke
start ontvangt de organiserende vereniging € 1,50.
Verwerking in Splash
Voor de wedstrijdadministratie wordt Splash gebruikt. Hierin kan op de gebruikelijke
manier de inschrijvingen uit OLOWIS geïmporteerd worden. Sporters zonder
lidmaatschap of zonder startvergunning dienen een leeg veld te hebben bij de
‘startvergunning’. Zij dienen of zonder vereniging (unattached) te worden opgenomen of
gekoppeld te zijn aan de organiserende vereniging.
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Bijlage: voorbeeld persbericht voor lokale organisaties
(plaatsnaam) – De -editienummer- van de -naam Open water evenement- wordt op datum- gehouden in -zwemlocatie-. De organisatie, in handen van zwemvereniging clubnaam-, in samenwerking met vele partners, hoopt op een groot deelnemersveld met
veel toppers uit de Nederlandse Open Water competitie. -uitbreiden met lokale
bijzonderheidDe Koninklijke Nederlandse Zwembond staat dit jaar toe dat zowel KNZB aangesloten
wedstrijdzwemmers kunnen deelnemen, maar ook de recreatieve ongebonden sporter. Je
mag aan de wedstrijdonderdelen deelnemen mits je fit en zwemvaardig genoeg bent. De
sportbond beoogt hiermee de groeiende groep sportieve zwemmers die geen lid zijn van
een KNZB vereniging in staat te stellen in wedstrijdverband deel te nemen aan Open
Water wedstrijden.
Dit jaar verwacht de organisatie een deelnemersveld van rond de -aantallen sporters-,
gezamenlijk goed voor meer dan -aantallen- starts. -Vertel iets over het gevarieerde
aanbod aan onderdelen en waar sporters zich nog kunnen registreren. Staat er nog iets
op regionaal of lokaal niveau op het spel?
-Vertel nog hoe laat het evenement begint en waar het publiek de wedstrijden kan
volgen-.

Bijlage: kort berichten voor social media
Combineer dit bericht met een leuke foto van uw evenement!
(-) Heb jij altijd al eens willen zwemmen in -zwemlocatie-? Geen KNZB lid? Je kunt je
nog opgeven tot -datum- en voor afstanden van 250 tot 5000 meter! Meer informatie
vind je op de website van de organisatie, zie de link bij dit bericht.
(-) Over -aantal- dagen is ons Open Water evenement. We hebben tot nu toe al -aantaldeelnemers. Heb jij je nog niet opgegeven voor deze unieke kans om in -zwemlocatie- je
grenzen te verleggen? Check dan snel onze website om je nog op te geven!
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Bijlage: Nieuwsbericht KNZB algemeen
Openwaterwedstrijden deze zomer open voor deelname van niet-leden
Zwemmers en zwemsters die geen lid zijn van een bij de KNZB aangesloten vereniging
kunnen deze zomer deelnemen aan openwaterwedstrijden van de zwembond. De KNZB
wil met deze pilot de groeiende groep sportieve zwemmers die geen lid is van een
vereniging de mogelijkheid bieden om in wedstrijdverband deel te nemen aan
openwaterwedstrijden.
Organisatoren van openwaterwedstrijden onder de vlag van de KNZB krijgen de
mogelijkheid om iedereen, lid of geen lid en met of zonder startvergunning, zowel
prestatietochten als ook de wedstrijdafstanden aan te bieden. Dit biedt verenigingen een
uitgelezen kans om nieuwe leden te werven. De kalender van openwaterwedstrijden telt
bijna 25 evenementen en biedt de ongebonden zwemmer die op zoek is naar uitdaging
veel gelegenheid tot wedstrijddeelname. Met de inschrijving voor een
openwaterwedstrijd, verklaart de deelnemer over voldoende zwemvaardigheid te
beschikken om de opgegeven afstand te zwemmen.
De KNZB heeft de afgelopen periode een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen
met liefhebbers van open water zwemmen, coaches, sporters en andere belangstellenden
te komen tot een Actieplan Openwaterzwemmen. Het openstellen van de wedstrijden is
één van de onderdelen uit het Actieplan, waarin het verhogen van het aantal deelnemers
aan open water zwemmen een speerpunt is. De KNZB doet in breder verband onderzoek
naar manieren om haar sporten toegankelijker te maken voor een breder publiek.

