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2. Vergaderingen
In het afgelopen jaar heeft de Synchroonzwemcommissie 7 reguliere vergaderingen gehad en 2
keer een overleg met alle verenigingen.
Onderstaand treft u de resultaten van 2017 gezien vanuit de verschillende werkgroepen.

3. Verslag werkgroep wedstrijdsecretariaat
In het jaar 2017 is verder gewerkt aan het optimaliseren van de wedstrijden voor boven en
onderbouw, waarmee alle partijen tevreden zijn en de wedstrijden budgetneutraal kunnen
worden georganiseerd. In het jaar 2017 waren dat:
4 februari 2017
Diploma
Onderbouw
11 februari 2017

Figurenwedstrijd

Age I, Age II en Junioren

11 maart 2017

Meerkamp

Onderbouw

8 april 2017

Regiokampioenschap

13 mei 2017

Interregio Age II

20 mei 2017

Diploma

Uitvoeringswedstrijd Age I t/m
Masters
Landelijke uitvoerings-wedstrijd
Age II
Onderbouw

17 juni 2017

Figurenwedstrijd

Age I t/m Senioren

24 juni 2017

Meerkamp uitvoeringen

Onderbouw

23 september 2017

Meerkamp

Onderbouw

14 oktober 2017

Interregio Senioren

28 oktober 2017

Figurenwedstrijd

Landelijke figuren-wedstrijd
Senioren
Age I t/m Senioren

4 november 2017

Diploma

Onderbouw

18 november 2017

Regiokampioenschap

16 december 2017

Meerkamp fig. met Kerst
uitvoeringen.

Figurenwedstrijd Age I t/m
Masters
Onderbouw
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De KNZB heeft ook afgelopen jaar haar kampioenschappen weer gedraaid met het programma
wat in onze regio is geschreven en uitgewerkt. Vrijwel alle andere regio’s werken nu met dit
programma. Het werken met mp3’s voor de muziek is vorig jaar goed bevallen en is ook in 2017
wederom zo op de kampioenschappen gegaan. Tevens is er dit jaar het initiatief genomen om bij
de uitvoeringswedstrijden te gaan werken met stemkastjes waarbij onze secretaris het ook
hiervoor een programma heeft geschreven. Zo blijft onze regio proberen om elke keer weer
vooruitstrevend te blijven en het voortouw te nemen in de automatisering/digitalisering tijdens
de wedstrijden.
Op het sportieve vlak werd onze Regio bij alle nationale kampioenschappen vertegenwoordigd
en wel met de volgende resultaten:
NK Senioren:
Voor de tweede keer konden de soli en de duetten kiezen of zij de technische of vrije uitvoering
wilden zwemmen. Alleen de ploegen zijn nog verplicht beide uitvoeringen te zwemmen. Bij de
soli vrije uitvoeringen werd de soliste van ACZ vijfde. Het duet van AZC werd ook vijfde, maar
dan bij de technische uitvoeringen. Bij de duetten vrije uitvoeringen behaalde het duet van ACZ
de derde plaats! Het tweede duet van ACZ werd zevende. Bij de ploegen behaalde AZC de vijfde
en BZ&PC de tiende plaats.
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NK Junioren:
Bij het technische onderdeel van de NJK werd een zwemster van ACZ derde! De solisten van ACZ
behaalden de eerste, tweede, vijfde, zevende en elfde plaats op dit kampioenschap. De soliste
van WVZ werd twaalfde. Bij de duetten werden de duetten van ACZ tweede en vijfde en dat van
GZC Donk twaalfde. Bij de ploegen behaalde ACZ de eerste plaats! De ploegen van AZC, GZC
Donk en BZ&PC werden respectievelijk achtste, tiende en elfde.
NK Synchro Beat:
Age II:
Bij de figurenwedstrijd werd een zwemster van ACZ eerste!
De solisten van ACZ eindigden op de eerste, vijfde en negende plaats! De soliste van AZC werd
zevende. Bij de duetten behaalde ACZ de eerste plaats. Het duet van AZC als startgemeenschap
met WVZ werd derde en het regulieren AZC duet werd tiende.
Bij de ploegen eindigde ACZ op de tweede plaats en AZC behaalde de vervelende vierde plek. De
ploegen van WVZ en BZ&PC werden respectievelijk tiende en elfde.
Age I:
Bij de figurenwedstrijd sleepten zwemsters van ACZ de zilveren en bronzen medaille binnen.
De soliste van ACZ behaalde de gouden medaille en de soliste van AZC werd achtste.
Bij de duetten veroverde ACZ (als SG met de Dolfijn) de gouden en de zilveren plak. Het duet van
AZC werd vierde en dat van GZC Donk vijfde. Het duet van WVZ mocht voorzwemmen.
Ook bij de ploegen behaalde ACZ de eerste en de derde plaats! De ploegen van GZC Donk en
AZC eindigden respectievelijk op de vierde en zevende plek.

NK Combinatie:
De combinatie van ACZ werd net als vorig jaar derde! De combinaties van AZC (2), Widex GZC
Donk, WVZ, AZC (3), AZC (1), BZ&PC en ACZ (1) werden vijfde, zesde, negende, elfde, twaalfde,
veertiende en achttiende.
Op basis van de goede resultaten binnen onze regio op de Nationale Kampioenschappen zijn
wederom verschillende zwemsters uitgenodigd om deel te nemen aan de nationale ‘Jong
Oranje’ ploegen en/of duetten. Hier zijn we als regio natuurlijk super trots op!
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Masters
Tijdens de NK Senioren is ook een wedstrijd voor de Masters georganiseerd, de masterbokaal.
De solisten van DSZ werden eerste in de leeftijdscategorieën 25-29, 40-49 en 60-69 jaar.
Bij de duetten behaalde DSZ de zilveren medaille in de leeftijdscategorie 25-29 . In de categorie
30-39 jaar behaalde DSZ ook de tweede plaats en in de categorie 50-59 jaar behaalde dit jaar
ZVW de gouden medaille!
DSZ behaalde ook de tweede plaats bij de ploegen in de categorie 25-34 jaar.

Internationaal
Ook internationaal hebben verschillende verenigingen binnen onze regio deelgenomen aan
wedstrijden. Zo werd er door ACZ, AZC en WVZ meegedaan aan de ‘Synchro Cup’ in Luxemburg.
Ook werd er door ACZ meegedaan aan de ‘Flanders Open’ in Kortrijk en door de regiozwemsters
die in het ‘Nationaal Duet Jong Oranje’ zitten meegedaan aan de ‘French Open’ in Seté, waar zij
een zeer sterke indruk maakten. Daarnaast namen de meiden die in de ‘Jong Oranje ploeg’
zaten, deel aan de wedstrijd in Toulouse.

Daarnaast namen de masters uit onze regio nog deel aan de ‘Swols Open’, ‘Brussels Open’ en ook
aan de WK in Boedapest!
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4. Verslag werkgroep interregio
De werkgroep interregio bestaat uit:
Kees Brouwers
In seizoen 2016/2017 heeft de werkgroep 4 maal vergaderd op het Bondsbureau in het Huis van
de Sport te Nieuwegein. Het doel van genoemde vergaderingen is om de interregiowedstrijden
te plannen, aantallen zwemsters of uitvoeringen door te geven en om officials op te geven.
Tevens wordt er een evaluatie gehouden van de gezwommen wedstrijden om verbeterpunten
op te merken voor de toekomst.
Namens regio West is er in het kalenderjaar 2017 aan 8 interregiowedstrijden deelgenomen:
07-01-2017: Uitvoeringen Senioren te Amsterdam. Regio West leverde 9 juryleden en 3
jurysecretarissen. Er zouden 2 solo’s, 2 duetten en 3 groepsnummers worden gezwommen,
maar helaas is deze wedstrijd wegens slechte weersomstandigheden uiteindelijk niet
doorgegaan.
18-02-2017: Uitvoeringen Junioren te Roosendaal. Regio West leverde ook hier 9 juryleden en 3
jurysecretarissen. Er werd deelgenomen met 3 solo’s, 5 duetten en 6 groepsnummers.
13-05-2017: Uitvoeringen Age II te Zoetermeer, georganiseerd door Regio West. Hier werden 8
8 juryleden en 6 jurysecretarissen geleverd. Er werden 6 solo’s, 7 duetten en 8 groepsnummers
gezwommen.
27-05-2017: Combinatiewedstrijd Age I en Vrije Combinatie te Lelystad. Regio West leverde 6
juryleden en 2 jurysecretarissen. Aan het Age I gedeelte werd deelgenomen met 3 solo’s, 4
duetten en 7 groepsnummers. Daarnaast werden er vanuit onze regio 7 Vrije Combinaties
gezwommen.
14-10-2017: Technische Elementen Senioren in Zoetermeer. Deze wedstrijd werd georganiseerd
door Regio West, waarvoor wij 10 juryleden en 8 jurysecretarissen leverden. Er deden 34
zwemsters uit onze regio mee.
21-10-2017: Figuren Junioren te Eindhoven. Regio West leverde 7 juryleden en 1 jurysecretaris.
Hier namen 42 zwemsters deel.
11-11-2017: Figuren Age II te Alkmaar. Hier leverde Regio West 4 juryleden en 3
jurysecretarissen en zwommen 76 zwemsters mee.
9-12-2017: Figuren Age I te Nijverdal, de laatste wedstrijd van het jaar 2017. Hier leverde Regio
West 5 juryleden en 3 jurysecretarissen.
Er deden 33 zwemsters mee.
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5. Verslag werkgroep opleidingen en officials
De reglementen zijn aangepast voor het seizoen 2017/2018.
Er zijn diverse cursussen georganiseerd door de werkgroep:
In februari zijn Rolinda Koster en Harry Blom gestart met de 10-cursus voor 9 personen. Hiervan
zijn er 8 geslaagd: 3 cursisten van ZVW, 2 van DSZ, 1 van WVZ, 1 van BZ&PC en 1 van Z&PC
Katwijk. De theorie is gegeven in Zoetermeer en de praktijk in Bodegraven en de Lier.

Ingrid Braxhoven is in november gestart met een M-cursus, die in Bodegraven werd gegeven.
Van de 15 cursisten gestart zijn er 14 geslaagd: 2 van DSZ, 4 van GZC Donk, 2 van ACZ, 2 van
Z&PC Katwijk, 1 van AZC en 3 van BZ&PC.
Wij wensen alle nieuwe juryleden veel wijsheid en plezier met het jureren.
Voor juryleden die meer dan 40 jaar ‘in dienst’ waren in 2017 is een diner in Schiedam
georganiseerd met het bestuur van Regio West. Vanuit de afdeling Synchroonzwemmen werd
jurylid Nel van Teffelen hiervoor uitgenodigd. Het was een gezellig samenzijn!
Ook is er op 17 december een juryclinic georganiseerd in het zwembad in Alphen, waar de
juryleden 9 uit onze regio de mogelijkheid werd geboden om de nieuwe FINA figuren voor Age I
en Age II en overige wijzigingen in de reglementen toegelicht te krijgen. Deze clinic werd
gecombineerd met een training van de regioploeg, waardoor de figuren ook in het water
konden worden bekeken.

Jeugd Sport Stimuleringsplan
Regioploeg
In het kader van het jeugdsportstimuleringsplan is er in juni gestart met de samenstelling van
een regioploeg in de leeftijdsgroep AGE I. ( 2007 en 2008). De Synchroonzwemcommissie heeft
1 á 2 meisjes per vereniging uitgenodigd op basis van de hoogste punten in meerkamp- en
limietenwedstijden.
Hieruit is een groep samengesteld van 13 meisjes die ongeveer 2x per maand op zondag in
Alphen aan den Rijn trainen. Daniëlle van Dalen is hier de trainster en heeft hulp van enkele
trainsters van de deelnemende verenigingen uit onze regio. Het doel is is om op een hoger
niveau te komen en aankomend jaar naar een buitenlandse wedstrijd te gaan.

6. Verslag werkgroep communicatie en website
Op de website knzbwest.nl/synchroon zijn alle reglementen, limieten en de diploma eisen te
vinden. Ook staat hier de wedstrijdkalender op. Op de woensdag voorafgaand aan een wedstrijd
wordt de juryindeling en het programma met de loting op de website geplaatst en na afloop van
de wedstrijd uiteraard zo snel mogelijk de uitslag.
Daarnaast schrijven de diverse verenigingen af en toe een stukje voor op de site en kan ook de
informatie betreffende de regioploeg hier worden gevonden.
Het is de bedoeling dat hier alle nieuwtjes en mededelingen te vinden zijn.
Sinds kort staat er ook wat informatie over synchroonzwemmen op de Facebookpagina van
Knzbwest.
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7. Financiën
Het jaar 2017 is met betrekking tot de wedstrijden en cursussen binnen de gestelde begroting
gebleven. De inkomsten worden verkregen vanuit de startgelden voor de regiowedstrijden. Dit
verhoudt zich per vereniging als volgt:

Deelnemersaantallen wedstrijden Regio West
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Fig.wedstrijd 2014
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In het seizoen 2017 zijn er in totaal 692 inschrijvingen voor de limietwedstrijden geweest en 452
inschrijvingen voor de meerkampwedstrijden. Ook hebben in totaal 150 meisjes deelgenomen
aan het diplomazwemmen in 2017.

8. Tenslotte
Veel dank aan alle vrijwilligers die zich in dit seizoen hebben ingezet!
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