Actieplan Zwemmen
2021-2024
Voorwoord
Wij zijn halverwege het Actieplan Zwemmen 2018-2024 dat destijds eind 2017 werd gelanceerd.
Drie jaar verder leert ons dat we mooie en goede stappen hebben gemaakt, maar dat we inderdaad
pas halverwege zijn om onze ambities waar te maken: “Zwemmen moet een grote, populaire en
succesvolle sport blijven met een rijke geschiedenis, maar vooral met toekomstperspectief”.
Sinds vorig jaar hanteren wij een nieuwe structuur inzake talentontwikkeling & topsport en krijgen
verenigingen een steeds belangrijkere rol in dat traject. Dit seizoen bouwen wij daarop verder en
introduceren de mogelijkheid voor eredivisieverenigingen om erkend te worden. Sterke en
ambitieuze zwemverenigingen die het voortouw nemen om het zwemmen op de kaart te zetten en
te houden. Niet alleen gericht op zichzelf, maar ook door te staan voor kennisoverdracht en binding
in hun regio, waardoor alle verenigingen hier de voordelen van kunnen plukken.
Terugkijkend op die drie jaar was een van de eerste prioriteiten het zorgdragen voor rust en respect
binnen het Nederlandse topzwemmen. We kunnen constateren dat we in die missie zijn geslaagd en
dat een prachtige afvaardiging de Nederlandse trots zal verdedigen tijdens de OS Tokyo. Het
topzwemmen is altijd een belangrijke pijler geweest bij de KNZB, maar dat neemt niet weg dat de
breedtesport nog altijd de grootste groep sporters omvat en waarvoor wij de afgelopen maanden
ambities hebben geformuleerd.
Wat de noodzakelijke reorganisatie en de gevolgen van Corona ons zal brengen, kunnen wij niet
helemaal inschatten. Toch hebben wij gemeend in alle voortvarendheid door te gaan, waarbij wij
met ieders inzet komend seizoen aan de slag willen gaan. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan en
een uitdaging zijn om onze plannen te realiseren en wedstrijden te organiseren. Wij geloven in de
ingeslagen weg en hopen op ieders enthousiasme om het komende seizoen als vanouds weer
trainingen, activiteiten en wedstrijden te organiseren.
Een belangrijke aspect in de plannen is het uitrollen van het KNZB Sportmodel. Dat zal de
komende seizoenen verder in de steigers worden gezet en daarmee slaan wij als KNZB een nieuwe
weg in. Breed motorisch bewegen, veelzijdigheid en variatie zijn begrippen die de jeugd tot 12 jaar
veel plezier gaan brengen.
Middels dit Actieplan Zwemmen 2021-2024 willen wij duidelijkheid geven over de richting waarin wij
het Zwemmen als wedstrijdsport doorontwikkelen. Wij proberen daarin zo volledig mogelijk te zijn,
zodat alle betrokken sporters, ouders, trainers, bestuurders, officials en stakeholders weten waar zij
aan toe zijn. Daarbij weten wij dat veranderen niet altijd even makkelijk is en soms op weerstand
stuit. Wij hebben de plannen met diverse geledingen besproken en zetten nu de koers voor de
komende jaren uit. Wij hopen dat zoveel mogelijk betrokkenen in onze sport zich achter de KNZBplannen scharen. Op die manier, door er samen vorm aan te geven, kunnen we resultaten behalen,
plezier beleven en de zwemsport in de volle breedte laten bloeien.

KNZB, Team Zwemmen
juni 2021
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Inleiding
Het afgelopen seizoen waren wij al enthousiast begonnen met het doorontwikkelen. Enkele thema’s
die daarbij aan bod kwamen: een meer doelgroepgerichte benadering, introductie (aanvullend)
senioren wedstrijdaanbod, het oplossen van limieten- en klassementsproblematiek, opzet van de
zwemcompetities en clubmeets, de inhoud van de circuits en de herintroductie van de SwimKick.
Hoewel veel van deze (nieuwe) initiatieven of aanpassingen niet of nauwelijks tot hun recht zijn
gekomen, het Corona-virus heeft ons inmiddels al meer dan een jaar in onze greep, willen wij voor
het nieuwe en volgende seizoenen toch een aantal (aanvullende) veranderingen doorvoeren. Die
stonden voor het afgelopen seizoen al in de stijgers, maar de tijd was op dat moment nog niet rijp
om te veranderen. Dat doen wij nu wel middels een stappenplan. Met 3 jaar moet een duidelijke
infrastructuur er voor zorgen dat onze sport aan aantrekkelijkheid wint. Daarbij is niet alles nieuw
en hebben we ook gekeken naar concepten en aanbod uit het verleden.
De plannen beginnen zoals gezegd met een nieuwe visie op Sporten & Bewegen bij de KNZB en wij
doen dat aan de hand van het KNZB Sportmodel, de opvolger van de verschillende meerjaren
opleidingsplannen. Er wordt hard gewerkt aan de inhoud en een nieuwe omgeving op de website;
wij verwachten de release in het derde of vierde kwartaal van dit jaar.
Ook heeft Corona ons nieuwe inzichten gegeven en die willen wij waar nodig/mogelijk meenemen. U
leest erover in de concrete plannen, al zullen de details het best zichtbaar worden in de diverse
bepalingen. Alle ideeën/plannen zijn een eerste aanzet tot het verder ontwikkelen van onze visie.
We nemen daar zoals gezegd de tijd voor en in de tussenliggende tijd blijven wij in overleg met
onze achterban, zoals we dat ook nu veelvuldig hebben gedaan.
Visie
Hoewel het KNZB Sportmodel nog niet in alle omvang gereed is en voortdurend onderhevig is aan
voortschrijdend inzicht, zal het vanaf dit jaar leidend zijn voor onze sporttechnische visie en het
positioneren van ons aanbod. De kaders zijn inmiddels opgenomen in een businessplan, waarbij
Zwemmen als haast vanzelfsprekend een van onze corebusiness sporten blijft. Het Sportmodel
wordt het kompas voor onze verenigingen, leden en stakeholders, maar zal zich ook richten op de
ongebonden zwemmer. We completeren het model met een toegankelijke website, “handboeken” en
begeleiding voor verenigingen straks bij het implementeren van het Sportmodel.
In het Sportmodel zijn alle activiteiten voor kinderen tot 12 jaar ondergebracht in de Sportieve
Basis. Het project KNZB Sportmodel heeft hierbij het initiatief en de leiding om een nieuwe formats
uit te werken. Die begint met een “Actieve Start” (fase 1), waarbij het accent komt te liggen op “van
Leren zwemmen naar blijven zwemmen”. Meer kinderen moeten lid worden of blijven na het behalen
van de basisdiploma’s. In het “FUNdament” (fase 2) worden kinderen vervolgens breed motorisch
opgeleid, d.w.z. gericht op meerdere vaardigheden. Zwemmen zal daarin altijd een voorname rol
spelen, omdat deze “Grondvorm van het Bewegen” noodzakelijk is voor vrijwel alle zwemsporten.
Deze fase is van groot belang om de kans op een leven lang zwemmen/sporten te borgen en te
vergroten. De funfactor voor kinderen is van groot belang in deze fase. In “Leren Trainen” (fase 3)
komen de verschillende sporten meer als wedstrijdsport tot hun recht en wordt steeds meer
aandacht besteed aan specifieke vaardigheden van de betreffende sport.
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Na deze “brede opleiding” komen de kinderen, en
dat geldt ook voor later ingestroomde sporters,
terecht in een van de drie ambitieniveaus:
1. “Talentontwikkeling & Topsport”,
2. “Sporten met Ambitie” en
3. “Blijf Actief & Fit”.
Elke KNZB sporttak bepaalt hier haar eigen
specifieke beleid, hoewel overlap van activiteiten
zeker mogelijk blijft. Switchen tussen de
verschillende ambitieniveaus blijft mogelijk.
De breedte- en prestatiesport voor het Zwemmen
komt hoofdzakelijk tot haar recht in “Sporten met
ambitie”, maar zorgt ook voor verbinding met de
twee andere ambitieniveaus. We streven hier naar
een attractief en gevarieerd sportaanbod,
waardoor in elke leeftijdsfase nieuwe uitdagingen
aanwezig zijn.
Zoals eerder aangegeven loopt het aantal leden
dat actief zwemt nog steeds terug, nog los van het
Corona-effect. Enerzijds door een te geringe
instroom, anderzijds door uitval in m.n. de
leeftijdsfase 11 t/m 18 jaar. We herkennen een
aantal uitstroommomenten voor het zwemmen:
•
•
•
•

Rond de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (± 12 jaar); dit wordt door ouders
als een keuzemoment ervaren; school is belangrijker dan (intensief) sporten.
Het einde van de groeispurt (± 15-17 jaar), hetgeen regelmatig tot gevolg heeft dat de
progressie in tijden stagneert, waardoor de motivatie afneemt.
Sporters die aan het einde van hun OC-tijd (± 17 jaar) niet doorstromen en teleurgesteld
afhaken.
Aanvang van de studietijd (16-19 jaar) kan een leven inluiden met nieuwe sociale contacten
in andere omgeving.

Wij hebben de overtuiging dat het zwemmen in teamverband sporters langer bij elkaar kan houden.
Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Vriendschappen zijn cruciaal, maar we dienen ook rekening te
houden met veranderende behoeften van sporters in de verschillende leeftijdsfasen.
Wij borduren in dit kader door op de aanpassingen van 2-3 jaar geleden (seizoen 18/19):
• Leeftijdsgroepen bestaan uit 2 jaargangen, waardoor sporters o.a. beter leren om te gaan
met teleurstellingen (niet altijd de beste kunnen zijn). Dit effect heeft tijd nodig en zal
worden gehandhaafd.
• Klassementen voor Minioren 5/6 en Junioren 1/2 zorgen voor een bredere basis waarin alle
slagen en afstanden even belangrijk zijn. We hebben hiervoor naar onze collega’s van de
Atletiek gekeken, een sport die het sinds die aanpak verrassend goed doet. We voorkomen
daarmee ook dat een beperkte groep zwemmers grote aantallen medailles “ophaalt” en meer
sporters gewaardeerd worden.
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Doelstellingen
Voor het komende en volgende seizoenen voeren wij een aantal veranderingen door die m.n. de
breedtesport zullen dienen. Niet alles in één keer, maar gedoseerd over de komende 3 jaar, willen
wij in 2024 een aantal doelstellingen gerealiseerd hebben:

15% groei van het aantal zwemmers die op 31-12-2024 lid zijn van de KNZB

Alle concepten en bepalingen zijn/worden tegen het licht gehouden, zodat
een herkenbaar, gevarieerd en doelgroepgericht aanbod voor onze sporters
ontstaat, waarbij beleving en uitdaging voor die doelgroepen prioriteit heeft.

Het verder automatiseren en digitaliseren van processen en de officialdruk
verlagen.

Professionalisering van het technisch kader door gebruik te maken van de
mogelijkheden van (lokale) sportakkoorden.

Reorganisatie van het bondsbureau met zo min mogelijk gevolgen voor de
organisatiekracht.

Nieuwe initiatieven en/of extra aandacht gericht op het Openwater
Zwemmen, de Masters, het Parazwemmen en de Ongebonden sporter.
Onderzoek
Een onderzoeksopdracht zal i.s.m. Topsport Zwemmen worden beschreven waarna wij een
stageplaats aanbieden. De stageplaats zal vorm krijgen onder regie van onze
bewegingswetenschappers. We willen antwoord krijgen op o.a. de volgende vragen:
1. Wat zijn de aantallen zwemmers van de afgelopen 50 jaar, verdeeld in de leeftijdsgroepen 7
t/m 11, 12 t/m 15, 16 t/m 19 jaar, 20 jaar en ouder en 25 jaar en ouder).
2. Wat is het effect van het (grotendeels) afschaffen van het schoolzwemmen.
3. Wat is er veranderd in de samenleving/maatschappij waardoor Zwemmen te maken heeft
gekregen met een teruglopend aantal startvergunningen. Welke andere oorzaken zijn aan te
wijzen m.b.t. de terugloop.
4. Hoe hebben toonaangevende en grote zwemnaties hun infrastructuur georganiseerd en
kunnen we daar wat van leren?
5. Topsport Zwemmen heeft het de laatste decennia als “kleine” sport nog steeds heel goed
gedaan; hoe verhoudt zich dat tot de breedtesport en talentontwikkeling?
De uitkomsten van het onderzoek zullen ons ook in staat stellen de huidige en toekomstige plannen
bij te stellen.
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Actiepunten
2021-2022
Een doelgroepgerichte benadering met een gevarieerd en specifiek aanbod voor de verschillende
leeftijdsgroepen, omdat interesses van kinderen veranderen:
- Uitbreiding en vereenvoudiging van de Minioren Clubmeet.
- Introductie van de Dutch Swim League (DSL) als het Nationaal Kampioenschap voor
clubteams (all-in).
De Nationale en Regionale Zwemcompetities gaan verder als de KNZB Zwemcompetitie,
waarbij in twee klassementen om de winst zal worden gestreden:
- Een verenigingsklassement over alle leeftijden, zoals gebruikelijk.
- Een verenigingsklassement voor Junioren.
Wedstrijden met een individueel gericht karakter worden meer en meer de verantwoordelijkheid
van verenigingen of organisaties zelf, m.u.v. kampioenschappen. Bij de meeste KNZB
competitieformats zoeken verenigingen/teams zelf hun tegenstanders om wedstrijden te
organiseren. Zij weten precies welke teams er in de eigen omgeving aan elkaar gewaagd zijn.
Provinciale Kampioenschappen komen in de plaats van Regiokampioenschappen, waarbij ook het
format gewijzigd zal worden naar:
- Winter Sprint (1 weekend)
- Zomer (2 weekenden)
De wedstrijdkalender zal enigszins anders worden ingericht.
Naast overleggen waarin de bestuurlijke en organisatorische kant van het Zwemmen wordt
besproken, willen wij ook in overleg met sporters en trainer/coaches. Wij richten daartoe het
Atletenplatform op, alsmede het Nationaal en het Regionaal Overleg voor Zwemtrainers.
Eredivisie verenigingen kunnen erkend worden, waardoor lokale middelen beschikbaar kunnen
komen t.b.v. technisch kader (Sportakkoord). Nadere informatie volgt op korte termijn.

2023-2024
Een aantal beoogde en/of nog door te ontwikkelen actiepunten zullen eerst in taakgroepen,
commissies en/of platforms worden besproken alvorens eventueel te worden gewijzigd of
doorgevoerd. Daarbij is het enerzijds belangrijk onze visie vorm te geven en anderzijds te streven
naar draagvlak bij sporters, trainers en bestuurders.
Het borgen van de formats Swim4fun en Ready2race in “echte” wedstrijdgerichte activiteiten,
zodat alle technieken van alle slagen en wedstrijdonderdelen beter getraind zullen worden.
Wij denken na over voorwaarden/richtlijnen voor organisaties en wedstrijden, zodat wedstrijden
aantrekkelijk blijven en zij onze visie onderbouwen.
Actief ondersteunen van verenigingen bij de implementatie van het KNZB Sportmodel.
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Structurele zaken
2021/2022:
1. De leeftijdsgroepen jongens en meisjes
worden gelijk getrokken, waardoor de
jaargang Minioren 6 ook voor meisjes
gaat gelden. De huidige jaargangen
vanaf Junioren 1 meisjes blijven
daarmee het komende seizoen hetzelfde.
2. Voor deelname aan alle Nationale
Kampioenschappen geldt geen
onderscheid meer tussen korte- en
langebaantijden.
3. Wijzigingen t.a.v. de Nationale
Kampioenschappen:
a. Jeugd 1/2 wordt ondergebracht
bij het ONK en we voegen de
leeftijdsgroep Senioren 1/2 toe
aan het ONK.
b. NJJK wordt NK Junioren voor de
leeftijdsgroepen 1/2 en 3/4 en
wordt qua organisatie
teruggebracht tot max. 3 dagen.
c. Voor Junioren blijven ranglijsten
bepalend voor deelname. Voor
Jeugd, Senioren 1/2 en Senioren
gelden limieten.
4. De Jury-app (semi-automatische
tijdwaarneming) wordt per 1 september
2021 geïntroduceerd. Nadere informatie
volgt op korte termijn.
5. Door de reorganisatie op het
bondsbureau zullen waarschijnlijk een
aantal gerichte taken (tijdelijk) worden
uitgevoerd door taakgroepen,
commissies en verenigingen, maar zal
ook versneld gestreefd worden naar
verdergaande automatisering en
digitalisering.

2023/2024:
1. Alle leeftijdsgroepen van alle KNZB
zwemsporttakken krijgen dezelfde
benaming.
2. In navolging van andere sporten gaan
wij werk maken van een regeling waarbij
zwemmers op een bepaalde leeftijd
(Junioren 2 of 3) een verplichte (online)
officialopleiding gaan volgen en
inzetbaar (kunnen) zijn tijdens
zwemwedstrijden. Naast kennis van de
diverse reglementen heeft dit een
positief effect op het aantal beschikbare
tijdwaarnemers en opent het nieuw
perspectief voor een carrièregang op
officialgebied.
3. Kinderen in de leeftijdsgroepen tot 12
jaar speelser, breder en gevarieerder
opleiden, aangevuld met andere
(zwem)sporten. Dit is van groot belang
bij latere specialisatie, zowel in het
kader van talentontwikkeling als t.a.v.
het behoud van leden voor de
zwemsport.
4. Speciale aandacht zal worden besteed
aan het automatiseren en digitaliseren
van diverse processen m.b.t. ranglijsten,
klassementen, wedstrijdverwerking,
maar ook t.a.v. de webshop en
deelname van (on)gebonden sporters
aan bv. Openwater zwemwedstrijden.
5. Meer clubs laten aansluiten op het
sportakkoord van gemeenten, waardoor
een professionaliseringsslag gemaakt
kan worden m.b.t. het technisch kader
(clubkadercoach).
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Aanbod zwemmen 2021-2024
1. Algemeen
a. Diverse aspecten m.b.t. de planning en periodisering van wedstrijden zullen het
komende seizoen nader worden besproken met betrokken partijen, zodat we tot een
gewogen besluit kunnen komen.
b. Het teambelang in de breedtesport wordt belangrijker, d.w.z. voor elke doelgroep
bieden wij een Competitie en/of Clubmeet aan (zie specifiek aanbod).
c. Herkenbare formats/blokken/periodisering met aandacht voor het team- en het
individueel gericht sporten.
d. Minder individueel gericht aanbod door de KNZB, m.u.v. kampioenschappen en
wedstrijden voor Minioren. Bij de Minioren zijn wij nog richtinggevend.
e. In ons aanbod moet ruimte zijn voor kortdurende wedstrijden, liever 2x1½ uur dan 3
uur. We moeten, m.n. bij de Minioren, beter concurreren met andere sporten, die
minder weekendtijd vragen van ouders.
Wij realiseren ons dat niet alle wedstrijdformats geschikt zijn voor kortdurende
wedstrijden en ook meerdaagse toernooien (met series en finales) behoren al
jarenlang tot veler tevredenheid tot de infrastructuur van onze sport.
f. Ondanks het streven naar kortere en aantrekkelijke wedstrijden is het belangrijk dat
zwemmers (van jongs af aan) gemiddeld meer programmanummers per wedstrijd
krijgen aangeboden. Er moet vooral wat te doen en te beleven zijn met voldoende
teamaspecten (estafettes) voor de zwemmers.
g. Sinds Corona kunnen verenigingen trainingswedstrijden als officieel organiseren met
een vereenvoudigde official- en jurysamenstelling. Deze wedstrijden voorzien in een
behoefte en de organisatie daarvan blijft (ook na Corona) mogelijk, waarbij de tijden
officieel meetellen voor limieten en ranglijsten.
h. We werken aan een betere bereikbaarheid van de informatie die betrekking heeft op
de hele organisatie van het Zwemmen als wedstrijdsport.
i. T.a.v. het Lange Afstand Circuit en het Parazwemmen zijn er geen veranderingen,
behalve dat meisjes minioren-6 overal zijn toegevoegd. Parazwemmen blijft zoveel
mogelijk geïntegreerd in het wedstrijdaanbod.
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2. Minioren
a. Algemeen
▪ De formats Swim4Fun & Ready2Race nadrukkelijk implementeren, waardoor
technische vaardigheden op jonge leeftijd gerichte aandacht krijgen. We willen
technisch een kwaliteitsslag maken.
▪ De vrijblijvendheid in programmering verminderen, d.w.z. “echte” lokale
wedstrijdgerichte activiteiten evt. met buurtverenigingen.
▪ De Swimkick zou dan op termijn niet meer nodig zijn.
▪ Indien mogelijk geen startvergunning tot 12 jaar, zodat laagdrempelig kan
worden deelgenomen aan wedstrijden.
▪ Bij genoemde formats niet diskwalificeren of tenminste flink beperken;
funfactor benadrukken.
b. De Clubmeet
▪ Het programma is vereenvoudigd, aantrekkelijker samengesteld en kan al
gezwommen worden met een beperkt aantal zwemmers, zodat uiteindelijk
meer verenigingen kunnen deelnemen.
▪ Verenigingen kiezen hun eigen niveau en bepalen zelf tegen wie ze zwemmen.
▪ De beleving wordt gestimuleerd door 5 wedstrijden achter elkaar te
organiseren in de periode september t/m december.
▪ 4 voorronden + 1 Landelijke èn tenminste 5 Regionale (of Provinciale) Finales.
▪ De 3 beste verenigingen per Regio + tijdsnelsten gaan naar Landelijke Finale.
c. Het Minioren Circuit
▪ Bestaat uit een “kleine” Meerkamp met tenminste alle zwemslagen.
▪ 4 voorronden met regionaal klassement (periode februari t/m april)
▪ De beste 2-3 series per leeftijdsgroep plaatsen zich voor de Regio (of
Provinciale) Finale in juni.
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3. Junioren (& Jeugd)
d. Algemeen:
▪ Het Junioren/Jeugd circuit komt te vervallen.
▪ We vragen verenigingen om op alle niveaus zelf aantrekkelijke wedstrijden te
bedenken en te organiseren.
e. De KNZB Zwemcompetitie:
▪ Als onderdeel van de KNZB Zwemcompetitie wordt voor Junioren een apart
klassement bijgehouden. Op alle competitieniveaus wordt een winnaar
uitgeroepen en de winnaar in de Eredivisie wordt Kampioen van Nederland
Junioren.
▪ Geen separate promotie/degradatie m.b.t. het Juniorenklassement.
▪ Het puntentelling wordt samengesteld a.d.h.v. de leeftijdsgroepen Jun 1/2 en
jun 3/4.
▪ De programmering is aangepast, zodat praktische overwegingen gemaakt
kunnen worden t.b.v. het voorkomen van lege banen.
▪ De vervangende tijden van de competitie worden sneller, waardoor deze
minder impact hebben op het competitieresultaat.
f.

Het NK Junioren Korte & Langebaan:
▪ Jun 1/2: Eén klassement voor de 30 of 40 beste zwemmers/sters.
▪ Jun 3/4: Plaatsing per slag/afstand voor de 30 of 40 beste zwemmers/sters.
▪ Aantallen in beide leeftijdsgroepen afhankelijk van de tijdsduur per sessie; we
willen ellenlange sessies voorkomen.
▪ Extra prijzen voor slagklassementen:
• 50-100-200 vlinder – rug – school – vrij
• 200-400 wissel
• 400-800/1500 vrij
▪ Maximaal een driedaags evenement
▪ Eventueel enkele programmanummers met finales voor Junioren 3/4.

g. Het NK Estafette:
▪ De Finale is in november 2021 op basis van inschrijving (zoals voorheen).
▪ M.i.v. 2022-2023 is plaatsing voor de Finale op basis van kwalificatie via de
Regiokampioenschappen Estafette (in sept/okt).
h. De Provinciale Kampioenschappen:
▪ We stappen over van Regio- naar Provinciale Kampioenschappen met 2 edities:
• De Winter Sprint in januari (1 weekend – 2 dagen).
• De Zomer in mei (2 weekenden – 4 dagen).
▪ Elke Regio hanteert hetzelfde concept (wordt nader uitgewerkt).
▪ Elke Regio kan een B-kampioenschap organiseren. In bepaalde Regio’s is er
voldoende ruimte door het opsplitsen in 2 of 3 provincies. In andere Regio’s is
er een (historische) behoefte aan een B-kampioenschap.
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4. Senioren (& Jeugd)
i. De KNZB Zwemcompetitie:
▪ De KNZB Zwemcompetitie is de opvolger van de Nationale Zwemcompetitie en
blijft grotendeels ongewijzigd met in totaal vijf ronden.
▪ Het puntentelling wordt samengesteld a.d.h.v. de leeftijdsgroepen Jun 1/2, jun
3/4, Jeugd 1/2 en Senioren.
▪ Deze puntentelling is de basis voor promotie en degradatie; indeling is gelijk
aan die van het vorige seizoen met Ere- en Eerste divisie op landelijk niveau en
A-, B- en C-klasse op regionaal niveau.
▪ Vijfde en laatste ronde wordt als finalewedstrijd afgewerkt met landelijk
ingedeelde poules (3x 6).
▪ De winnaar van de Eredivisie wordt kampioen van de KNZB Zwemcompetitie.
▪ Het seniorenprogramma wordt eenvoudiger van aard.
▪ De vervangende tijden van de competitie worden sneller, waardoor deze
minder impact hebben op het competitieresultaat.
j.

De Dutch Swim League:
▪ Vervolg op het vorig jaar gelanceerde TeamMeet concept.
▪ Twee voorronden met plaatsing voor een landelijke finale en regionale finales
(voor alle deelnemende clubteams). De winnaar van de landelijke finale wordt
Kampioen van Nederland.
▪ Gevarieerd programma met individuele nummers, estafettes en koppelraces.
▪ Finale met ISL ingrediënten (o.a. afvalraces).
▪ All-in leeftijdsgroep (deelname vanaf de juniorenleeftijd).
▪ Clubs mogen gastzwemmers opstellen tot een bepaald maximum van het
aantal deelnemers.

k. Het NK Open Korte & Langebaan:
▪ Kortebaan in december en Langebaan in juni
▪ 3 leeftijdsgroepen:
• Jeugd 1/2
Kampioenschap in de series
• Senioren 1/2
Idem
• Senioren
Kampioenschap in de finale
▪ A- en B-finale zijn all-in.
▪ We zullen een kwaliteitsslag (moeten) maken, waardoor de limieten wellicht
wat scherper zullen worden.
▪ We overwegen halve finales op de sprintnummers.
▪ De Swimcup is (nog) niet meegenomen in de wedstrijdkalender (is Topsport).
l.

Het NK Sprint:
▪ Het enthousiasme is groot voor een herintroductie.
▪ We beginnen dit seizoen met een eendaagse wedstrijd in klassementsvorm.
▪ Een dergelijk evenement voldoet aan een behoefte en heeft geen invloed op
het breder willen opleiden; dat doen we nml. in jongere leeftijdsfasen.

m. Het NK Estafette:
▪ Eéndaags evenement gelijktijdig met NK Estafette voor Junioren.
▪ Kleinere teams; de 10x100 komt (voorlopig) niet meer terug.
n. De Provinciale Kampioenschappen:
▪ Zie Junioren
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