Jaarverslag 2017 –
Regio Wedstrijdzwemcommissie
Inleiding
Ook in het jaar 2017 heeft de Regio Wedstrijd Zwemcommissie wedstrijden georganiseerd op
diverse niveaus en voor alle leeftijden. Graag verwijzen we voor de details van deze wedstrijden
naar de verslagen van de verschillende werkgroepen.
De KNZB heeft de indeling van de wedstrijdkalender veranderd. Er is nu een duidelijke een
splitsing van het seizoen in wedstrijden in een 25 m bad (tot 1 januari) en een 50 m bad (na 1
januari). Deze wijziging heeft als consequentie dat Regio West in 2017 tweemaal de
Regiokampioenschappen korte baan heeft georganiseerd. Eerst in januari volgens de oude
indeling van de wedstrijdkalender en daarna in november volgens de nieuwe indeling.
Daarnaast is er ook een Regiokampioenschap lange baan georganiseerd waardoor in 2017
totaal 3 maal regiokampioenen gehuldigd konden worden.
In de voorgaande jaren heeft de zwemcommissie regelmatig mensen benaderd of zij Regio
zwemwedstrijd willen organiseren. Helaas zijn er geen aanmeldingen gekomen. Dit heeft de
zwemcommissie doen besluiten om Minioren voorrondes vanaf het seizoen 2017-2018 niet zelf
meer te organiseren, maar deze over te hevelen naar de verenigingen. Voorafgaand aan dit
besluit is hierover met verenigingen gesproken en is met name gepraat over de invulling van de
details. Ook is overlegd met een vertegenwoordiging van Regio Zuid, die ook de organisatie van
wedstrijden overgedragen hebben naar verenigingen. De verenigingen uit onze regio hebben dit
nieuwe concept goed opgepakt. De zwemcommissie heeft indelingen gemaakt voor de
verenigingen die deel willen te nemen aan de wedstrijden in het minioren – swimkick circuit en
minioren - junioren circuit. De financiën van deze wedstrijden komen geheel ten laste van de
regio. Uiteraard zullen we deze verandering aan het einde van het seizoen 2017-2018 met de
verenigingen evalueren.
Naast de vertrouwde trainingen voor de Masters zijn we in 2017 ook begonnen met het
organiseren van clinics voor de minioren en junioren. Op verzoek van verenigingen zijn er ook
clinics georganiseerd waar de oudere jeugd kon inschrijven. De belangstelling voor deze clnics,
die verspreid in de regio worden georganiseerd, is groot. De zwemcommissie is dan ook
voornemens om deze clinics ook in 2018 te organiseren.
De zwemcommissie heeft het afgelopen jaar acht keer vergaderd en daarnaast heeft in juni
weer het gebruikelijk overleg plaatsgevonden met de TC-secretariaten van de verenigingen.
Ook zijn er een aantal vergaderingen geweest met diverse verenigingen zodat het
wedstrijdaanbod van Regio West afgestemd kan blijven op wat leeft bij verenigingen.
Het organiseren van al de wedstrijden en trainingen zou niet mogelijk zijn geweest zonder de
hulp van de vele vrijwilligers van de verenigingen uit onze regio. Graag willen we dan ook onze
dank uitspreken aan allen die geholpen hebben met de medewerking bij het organiseren van de
zwemwedstrijden.

Namens de Regio Wedstrijd Zwemcommissie KNZB West,
Paul Chaudron, voorzitter
Wies Simons, secretaris.
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Werkgroep Kampioenschappen
De werkgroep bestond in 2017 uit Wies Simons en Erik van Uffelen.
De werkgroep is verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van de
Regiokampioenschappen. Deze vinden in de winterperiode plaats op de korte (25m ) baan en in
de zomerperiode op de lange (50m) baan.
In 2017 zijn de Winterkampioenschappen en de Zomerkampioenschappen georganiseerd
betrekking hebbende op seizoen 2016-2017 en de winterkampioenschappen seizoen 20172018. De laatste in verband met een herstructurering van de wedstrijdkalender op landelijk
niveau. Tijdens de kampioenschappen worden alle mogelijke afstanden en wedstrijdslagen
tussen 50 en 1500 m aangeboden. Separate kampioenschappen Sprint of Lange afstanden zijn
hierdoor niet meer nodig.
Vanwege de druk op de kalender was het niet mogelijk een B-kampioenschap te organiseren.
Voor alle kampioenschappen is gewerkt met limieten. Bij het vaststellen van de limieten is
uitgegaan van de MSS-tabellen van de KNZB en het afgegeven advies van de KNZB om limieten
te selecteren die 2 stappen langzamer zijn dan het nationale niveau. Dit betekent dat wanneer
de landelijke limiet op E-niveau is vastgesteld de Regio limiet op G-niveau is vastgesteld. Dit
maakt de kampioenschappen bereikbaar voor de regionale talenten.
Om te voorkomen dat er lege banen zouden zijn, is er een bepaling opgenomen die het
mogelijk maakt in te schrijven zonder behaalde limiet. Zwemmers zonder behaalde limiet zijn
dan niet verzekerd van een start maar als er lege banen zijn of de wedstrijdduur laat het toe,
dan kunnen zij toch starten.
In overleg met de KNZB en de andere regio’s is bepaald om met ingang van seizoen 2016-2017
alle kampioenschappen met hetzelfde programma te organiseren in dezelfde weekenden. Dit
resulteert in een landelijk gelijkluidend wedstrijdaanbod voor alle zwemmers in Nederland.
De Regiokampioenschappen worden georganiseerd in de baden met minimaal 8 banen.
Het Regiokampioenschap korte baan in januari 2017 ondervond last van het winterse weer.
Doordat het KNMI een code rood had afgegeven i.v.m. ijzel en sneeuwval voor zaterdag 7
januari, zijn alle verenigingen de dag ervoor geïnformeerd dat de wedstrijd doorgang zou
vinden maar iedere vereniging zelf kon beslissen al dan niet naar de wedstrijd te komen. Voor
de verenigingen en zwemmers die ervoor gekozen hebben niet op de weg te gaan, is geen
startgeld berekend. De betreffende zwemmers zijn in de uitslag vermeld met de code Afgemeld.
Tijdens het Regiokampioenschap korte baan in november is als aanvulling op het standaard
programma 4x100m wisselslag gemengd toegevoegd. Dit is met veel enthousiasme ontvangen.
De estafetteploeg van WVZ, bestaande uit Thomas Jansen, Rosey Metz, Chefanja Nunes en
Sean Niewold, hadden 4:03:74 nodig om deze afstand te zwemmen.
In 2017 zijn de volgende wedstrijden georganiseerd :
Wedstrijd
Regio West Winterkampioenschappen
Sessies 1-8
Regio West Zomerkampioenschappen
Sessies 1-8
Regio West Winterkampioenschappen
Sessies 1-8
Totaal :

Datum
7-8 januari 2017 en
14-15 januari 2017
20-21 mei 2017 en
27-28 mei 2017
11-12 november 2017 en
18-19 november 2017

Starts
3253
3788
3542
10.583
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Werkgroep Minioren
De werkgroep Minioren Regio West bestond in 2017 uit Mary Berns en Arjan Wijnmaalen.
De minioren circuit wedstrijden volgen het landelijk voorgeschreven stramien.
In het voorjaar 2017 zijn de Swimkick-Minioren en Minioren-Junioren ronden nog door Regio
West georganiseerd. Vanaf de start van het seizoen 2017-2018 is de organisatie overgedragen
aan de verenigingen zelf. Dit omdat het aantal wedstrijden een te grote belasting werd voor de
Werkgroep Minioren en omdat uit de evaluatie van de proef in seizoen 2016-2017 met deels
overheveling organisatie naar de verenigingen bleek dat dit niet de gewenste werkvermindering
voor de werkgroep opleverde.
De indeling van verenigingen in poules voor de Swimkick-Minioren en Minioren-junioren
wedstrijden is door de werkgroep Minioren gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de te
verwachten aantallen zwemmers, wensen van de verenigingen m.b.t. wedstrijddag en met
reisafstand tot de locaties. Verder vergoedt de regio de kosten van badhuur en overige
wedstrijdkosten. Dit met het oogmerk zoveel mogelijk verenigingen deel te laten nemen aan de
minioren circuitwedstrijden; deze wedstrijden vormen de basis voor het wedstrijdzwemmen.
Daarnaast werden de Minioren Finales in juni en de Regionale Clubmeet in november
georganiseerd; Regio West zal deze wedstrijden zelf blijven organiseren.
Het thema van de Regionale Clubmeet was “Sprookjes”. De performance prijzen waren voor de
Lansingh en WZK. Op basis van punten hebben de verenigingen uit Regio West goed hun best
gedaan en zijn maar liefst zes verenigingen geplaatst voor de landelijke Minioren Clubmeet
waar 16 verenigingen kunnen zwemmen. De zes verenigingen zijn: The Hague Swimming (SG),
SGGO1, ZVVS, WVZ1, de Columbiaan en Van Vliet-Barracuda 1.
Finales
Wedstrijd
10-11 jun
Clubmeet
19/20 nov
Totaal

Zwembad
Dordrecht

Banen
8

Verenigingen
33

Zwemmers
308

Starts
1007

Tijdsduur
Dag 1 2:44 u
Dag 2 3:00 u

Dordrecht
Den Haag

8
8
16

13 (14 teams)
11 (16 teams)
24 (30 teams)

188
214
402

450
514
964

2.29 u
3.05 u
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Deelnemers aan Minioren - Finales en Club Meet
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Werkgroep overige wedstrijden
De werkgroep bestond uit: Wies Simons, Nancy Boudestein, Eric Catsburg, Arjan Wijnmaalen en
Els van Essen.
De werkgroep overige wedstrijden is verantwoordelijk voor de wedstrijden die niet in de
categorie Kampioenschappen, Minioren of Masters vallen. Het betreft de Regiocompetitie en de
Niveauwedstrijden. De Regio West competitie is in 2017 georganiseerd door Eric Catsburg,
Arjan Wijnmaalen en Els van Essen. De Niveauwedstrijden zijn in 2017 georganiseerd door
Nancy Boudestein, Mary Berns en Wies Simons.
Niveauwedstrijden
De limieten die gehanteerd worden bij de Niveauwedstrijden zijn gekoppeld aan de limieten van
de Regiokampioenschappen. Zwemmers die sneller zijn dan een limiet, plaatsen zich voor de
regiokampioenschappen, zijn ze langzamer dan diezelfde limiet dan kunnen ze meedoen aan de
Niveauwedstrijden. Omdat de limieten voor Regiokampioenschappen door de KNZB voor
verschillende leeftijdsgroepen zijn aangepast m.i.v. seizoen 2017-2018, heeft dit ook
consequenties voor de limieten bij de Niveauwedstrijden. Deze zijn dan ook gewijzigd waar
nodig.
Er zijn traditiegetrouw erg veel inschrijvingen voor de Niveauwedstrijden, echter zijn er ook veel
afmeldingen of zwemmers die niet aanwezig zijn zonder afmelding. Daarom wordt bij
Niveauwedstrijden altijd gewerkt met 4 personen aan de jurytafel waarbij 1 (ervaren) persoon
de uitslagen in de computer verwerkt.
Deelnemers aan Niveauwedstrijden
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Regiocompetitie
Doordat de zwemseizoenen anders lopen dan kalenderjaren, is in het voorjaar van 2017 deel 4
en 5 van de Regiocompetitie 2016-2017 georganiseerd. In het najaar 2017 zijn de delen 1, 2 en
3 georganiseerd.
De programmering is niet aangepast. In tegenstelling tot het seizoen 2016-2017 waarin 25
verenigingen deelnamen aan de regio competitie zijn er aan het begin van het seizoen 20172018 23 deelnemende verenigingen aangemeld. De promotie en degradatieregeling heeft het
volgende resultaat gebracht:
Vereniging
ZVVS
De Duck
Westland
PCG
De Schotejil
Van Vliet Barracuda
WZ010/ACZ
De Gooye

Promotie/Degradatie
Promotie
Promotie
Promotie
Promotie
Degradatie
Degradatie
Degradatie
Degradatie

van
B
B
C
C
A
A
B
B

naar
A
A
B
B
B
B
C
C

De winnaars van 2016-2017 competitie waren:
• Poule A: MNC Dordrecht;
• Poule B: ZVVS;
• Poule C: Westland.
Door de stijging van het aantal deelnemende verenigingen is er per ronde in 3 baden
gezwommen, maar wel met ieder 8 banen. Voor poule A wordt er van een 50 meter bad gebruik
gemaakt en voor Poule B is er bij alle wedstrijden elektronische tijdwaarneming. De nieuw
bijgekomen verengingen beginnen in de laagste groep C, waardoor deze poule 9 verenigingen
bevat. Indien er in het nieuwe seizoen meer verenigingen bijkomen, moet er nagedacht worden
over poule D of een 10-banenbad in plaats van een 8 banenbad.
Deelnemers aan regiocompetitie
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Alle verenigingen uit Regio West zijn welkom om aan zowel de Niveauwedstrijden als aan de
Regiocompetitie deel te nemen.
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Werkgroep Masters
De werkgroep Masters van Regio West werd in 2017 gevormd door:
Geerdien Meerwaldt, Karin Stein, Maarten Visser, Markus van Rest, Nico van Dongen. De
werkgroep Masters vergadert meestal per mail en komt slechts sporadisch fysiek bij elkaar.
Masters trainingen
In 2017 zijn er 2 specifieke masters trainingen gegeven in het Hofbad in Den Haag. Er werd
gebruik gemaakt van 4 banen van 50 meter. De trainingen waren telkens 1,5 uur en werden
gehouden van 16:30 uur tot 18:00 uur.
Wedstrijden
In 2017 zijn er 5 wedstrijden georganiseerd.
➢ Op 5 februari waren we te gast in Gouda in het Groenhovenbad. Door het aantal
deelnemers en het aantal officials is bij de 800 meter vrije slag gebruik gemaakt van 6
banen, waarbij het zwemmen met 2 zwemmers per baan gebeurde. De startmethode
van na elkaar starten is gehanteerd. De overige programmanummers werden
gezwommen op 7 banen. De 800 meter vrij is in het bestaan van ROM de eerste keer
georganiseerd en gezien het aantal deelnemers goed bevallen. Ook de samenwerking
met WIDEX-GZC DONK is goed bevallen. Totaal 28 verenigingen en 86 deelnemers, 171
starts.
➢ Op 5 maart werd er in Leiden door 24 verenigingen acte de présence gegeven in het 25
meterbad van LZ 1886. Er waren 88 starts van de heren, de dames startten 79 maal en
er werd door 6 estafettes teams gezwommen.
➢ Op 9 april was er een primeur. Omdat er veel concurrentie werd verwacht van andere
masters organisaties op dezelfde dag is besloten om een gecombineerde wedstrijd te
houden met junioren en jeugd. Voor hen was dit een limietwedstrijd. Het 50-meter
bassin van het Hofbad met elektronische tijdwaarneming was het decor deze keer. Er
werd door de heren 143 keer en door de dames 172 keer gestart. Bovendien werd er
door 3 estafetteteams gezwommen.
➢ Op 8 oktober waren we te gast bij De Geul in Papendrecht. Hier werd de Masters Sprint
gezwommen met elektronische tijdwaarneming. We hadden gerekend op meer
deelnemers maar uiteindelijk zijn er 95 starts van de heren geweest en 75 starts van de
dames. Door 6 teams werd een estafette gezwommen. Aan deze wedstrijd werd ook
deelgenomen door deelnemers uit België en uit Polen.
➢ Op 10 december was er, bijna traditioneel, weer een wedstrijd in Vlaardingen die in
samenwerking met ZVVS werd georganiseerd. Een wedstrijd met 62 heren en 63 dames
die samen 281 keer aan de start verschenen. Bovendien werd er door 8 estafetteploegen
gezwommen. Er was 1 dame uit Polen die 3 maal is gestart.
Deelnemers aan masterswedstrijden
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Werkgroep Zwemofficials
Samenstelling van de RZO
De Regiowerkgroep Zwemofficials bestond eind 2017 uit de volgende personen:
Voorzitter

Ronald van Gelder

Secretariaat

Nell Don

Beoordelingen

Nell Don (coördinator), Ineke van Boven, Jan Dols

Opleidingen

Jan Dols (coördinator), Gertjan van der Knaap,
Piet Smits (coördinator), Marijke v.d. Linden, Niske Cleintuar,
Jan Dols, Lieke Molenaar, Marco de Bruin, Michel van Berkel,
Annet van Noort

Juryopstellingen

Officialadministratie

Wil Frerichs, Aart Twigt

IT ondersteuning

Robert van Vuuren, Sjoerd Visser, Arjan van Tilburg

De Stuurgroep RZO bestaat uit de Voorzitter, Secretariaat en de coördinatoren van de
Taakgroepen. In 2017 is de Stuurgroep 7 keer bij elkaar gekomen.
In de loop van 2017 hebben de volgende personen afscheid genomen van de RZO:
Wouter de Beus (per 30-4-2017)
Huub Simons (per 3-06-2017)
Rien Bruggeman (per 1-7-2017)
Patrick Bleijie (per 1-9-2017)
In 2017 zijn toegevoegd aan de RZO:
Michel van Berkel, Annette van Noort, Piet Smits en Ineke van Boven.
Opleidingen
In 2017 zijn door de RZO de volgende opleidingen voor zwemofficials georganiseerd:
Periode
2016-2017
Voorjaar
Voorjaar
Voorjaar
Najaar
Najaar
Najaar
Najaar

Cursus – bevoegdheid
Scheidsrechter – 1
Tijdwaarnemer
Jury
Starter
Tijdwaarnemer
Jury
Kamprechter
Starter

Cursusplaats
nvt
Wassenaar en Delft
Bodegraven
Zoetermeer
Papendrecht
Delft
Zoetermeer
Zwijndrecht

Deelname
3 geslaagd, 2 in opleiding
30 deelnemers, 29 geslaagd
20 deelnemers
13 deelnemers
30 deelnemers, 26 geslaagd
14 deelnemers
7 deelnemers, 7 geslaagd
6 deelnemers

Op 13 september is er in Nieuwerkerk aan den IJssel een applicatieavond geweest voor
Scheidsrechters. Daaraan hebben 30 officials deelgenomen. Op 19, 27 september en 5 oktober
zijn er applicatie bijeenkomsten geweest voor Kamprechters in Dordrecht, Zoetermeer en
Alphen a/d Rijn. Daaraan hebben 79 officials deelgenomen.
Beoordelingen
In 2017 hebben er 153 beoordelingen plaatsgevonden:
Beoordeling
Van a4 naar 4
Van 4 naar 3
Van aJ naar J
Van aK naar K
Van a2 naar 2
Totaal

Aantal
80
59
7
5
2
153
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Officialbestand
In 2017 waren in totaal 856 zwemofficials actief (peildatum 15-12-2017).
Bevoegdheid
1 – Scheidsrechter
a4 – Aspirant tijdwaarnemer
4 – Tijdwaarnemer
3 – Tijdwaarnemer
Overige bevoegdheden (veelal combinaties van kamprechter,
jurysecretaris en starter)
Totaal

Aantal actieve
officials Regio West
38
44
179
425
170
856

Gedurende 2017 hebben in totaal 120 officials afscheid genomen en zijn er 59 nieuwe officials
bij gekomen.
Onderscheidingen
In 2017 zijn 40 officials benoemd tot Official van Verdienste omdat zij meer dan 10 jaar als
official bij zwemwedstrijden hebben gefungeerd.
8 Officials zijn bij hun afscheid onderscheiden tot Ere-official van de KNZB.
Opstellingen
Er zijn juryopstellingen gemaakt en officials uitgenodigd voor alle Regio wedstrijden. Voor de
meeste wedstrijden werd de kop van de jury geheel of gedeeltelijk apart uitgenodigd. Het
aanleveren van alle andere officials ging via de verenigingen.
In 2017 is een webformulier gebruikt voor de kop van de jury voor de Regiokampioenschappen.
Dit heeft als voordeel dat officials die willen fungeren, ook kunnen fungeren. Officials die zich
niet aanmelden, worden niet opgesteld.
Met ingang van het seizoen 2017-2018 worden de Minioren wedstrijden georganiseerd door de
verenigingen en niet meer door de Regio. Voor de officials is er voor gekozen om alleen de
opstelling van de kop regionaal te doen. Verenigingen worden verzocht de volledige juryindeling
tijdig aan de Werkgroep beoordelingen door te geven, zodat er beoordelaars kunnen worden
benaderd. Zeker de eerste keren liep dat moeizaam. Inmiddels gaat het beter en aan het eind
van het seizoen zal dit geëvalueerd worden.
Officialadministratie
Doordat het Regiosecretariaat tijdig opvolging geeft aan ontbrekende jurybladen, is de
administratie nu volledig bij, maar als verenigingen uit zichzelf alle Jurybladen aanleveren aan
juryblad.zwemofficials@knzbwest.nl, dan spaart dat tijd op het Secretariaat. Het inleveren van
de jurybladen is belangrijk om inzicht te krijgen in het aantal keren fungeren per official. Deze
gegevens bepalen of een official zijn bevoegdheden kan behouden, beoordeeld kan worden, of
een cursus voor een extra bevoegdheid mag gaan volgen.
De landelijke Officialadministratie ligt momenteel stil doordat er geen privacy gevoelige
informatie mag worden uitgewisseld. Om toch de administratie te kunnen baseren op landelijk
beschikbare informatie zoeken we naar een oplossing met Regio Noord, die iets dergelijks voor
elkaar heeft gekregen.
In 2017 zijn er diverse officials aangeschreven en zijn daarna afgevoerd als official wegens te
weinig fungeren. Met nadruk wijzen we de verenigingen er op om er voor te zorgen dat officials
het aantal keren fungeren om hun bevoegdheid te behouden zoals vermeld in de carrièregang
officials van de KNZB.
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Bevoegdheid
4
3
J
K
2
1

Continuering
Minimaal 3x per
Minimaal 4x per
Minimaal 4x per
Minimaal 4x per
Minimaal 4x per
Minimaal 4x per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

fungeren
fungeren (ongeacht functie)
fungeren (ongeacht functie)
fungeren (ongeacht functie)
fungeren, waarvan minimaal 2x als starter
fungeren, waarvan minimaal 2x als scheidsrechter

Clinics
Met ingang van het seizoen 2016-2017 is Regio West gestart met een Sportstimuleringstraject.
De Regio Wedstrijdzwemcommissie heeft dit vormgegeven door clinics te verzorgen voor
wedstrijdzwemmers. De clinics worden gegeven door een ervaren en/of toonaangevende trainer
uit onze regio. Deze wordt ondersteund door collega-trainers uit Regio West waarbij er ook voor
de trainers een lerend effect kan zijn door kennisuitwisseling (bijvoorbeeld nieuwe oefeningen,
ander organisatievormen).
De doelgroep was aanvankelijk minioren en junioren 1 en 2. Ieder clinic heeft een ander
onderwerp binnen het gebied van het wedstrijdzwemmen. Regio West organiseert en faciliteert
het zwembad. Iedere wedstrijdzwemmer die lid is van een vereniging in de Regio West mag
deelnemen en vol = vol. De locatie van een clinic varieert zodat er voor iedere zwemmer wel
een keer een clinic vlak bij huis is.
De eerste clinic was wat onwennig. De publicatie naar verenigingen toe had eerder gekund
maar toch was er een behoorlijke groep zwemmers op de eerste clinic afgekomen. De clinics die
erop volgden, hadden het voordeel van de onderlinge reclame bij de zwemmers en waren
bijzonder goed bezet. Er is bij het aantal deelnemers rekening houdende met de capaciteit in
het zwembad.
In het seizoen 2017-2018 is de doelgroep op verzoek van verenigingen uitgebreid. Dit seizoen
worden er clinics verzorgd voor minioren, junioren en jeugd zwemmers.
Gezien de belangstelling voor deze clinics kunnen we spreken van een succesvol initiatief voor
zwemmers van de Regio West met variërende locaties en een zeer gevarieerd aanbod qua
oefeningen en trainers.
Datum clinics

Locatie

Deelnemers

28-1-2017

Gouda

35

25-2-2017
13-5-2017

Alblasserdam
Rozenburg

70
46

28-5-2017
9-12-2017

Dordrecht
Bleiswijk

72
23
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