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Contactgegevens
Onderwerp
Aanmelden officials door verenigingen voor Regiowedstrijden, vragen
over juryopstellingen

juryopstellingen.zwemofficials@knzbwest.nl

Aanmelden voor zwemofficial cursus

Via het aanmeldingsformulier op de website

Aanvragen legitimatiekaart

zie aanvraagformulier op de website

Algemene vragen over zwemofficialschap

secretariaat.zwemofficials@knzbwest.nl

Beoordelingen en begeleidingen

beoordelingen.zwemofficials@knzbwest.nl

Bijdragen aan Nieuws, website en informatie voor officials

secretariaat.zwemofficials@knzbwest.nl

Juryvoorblad – insturen na elke wedstrijd

juryblad.zwemofficials@knzbwest.nl

Opleidingen, vragen over cursussen

opleidingen.zwemofficials@knzbwest.nl

Wijzigen persoonsgegevens officials en beëindigen functie

secretariaat.zwemofficials@knzbwest.nl

[Applicatie 2017 Scheidsrechters & Kamprechters]
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Reglementswijzigingen
Bijlage D3 Para Zwemmen (blad 1)
Wijzigingen a.g.v wijzigingen in het WPS/IPC Reglement per 1-1-2018 zijn al
eerder rondgestuurd. Speciale aandacht voor:
Art. 10.1 (visueel beperkten die in een andere baan komen) gewijzigd en
uitgebreid:

• Een deelnemer met een visuele beperking, die in de betreffende race gebruik
maakt van een aantikker en die na de start of het keerpunt in een verkeerde
en lege baan komt, mag de race in die baan afmaken.
• een deelnemer met een visuele beperking die in andere baan komt, maar geen
gebruik maakt van een tapper zal worden gediskwalificeerd, ook al is de baan niet in
gebruik.

[voettekst komt hier]
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Reglementswijzigingen
Bijlage D3 Dispensaties voor de start
• A Assistentie nodig

• B Geblindeerde zwembril (verplicht voor S11); bij het water verlaten moet de bril
gecontroleerd worden door de jury
• E Kan het startblok niet vasthouden voor de rugslag
• H Dovenstart, flitslamp of signaal van de starter nodig

• T Aantikker; verplicht voor S11, de aantikstok moet veilig zijn in het gebruik en dient
voorafgaand aan de wedstrijd door de scheidsrechter geïnspecteerd te worden
• Y Starthulpmiddel
• Dispensaties “2” t/m “12 +” zijn van toepassing

[voettekst komt hier]
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Reglementswijzigingen
Bijlage D3 Tijdens het zwemmen
codes toegekend voor 2018 – overgangsfase

codes toegekend vanaf 2018

0 Niets

0 Niets

1 Eénhandige start

1 Eénhandige start

2 Aantik met rechterhand

2 Aantikken met 1 hand

3 Aantik met linkerhand

3 Intentie hebben om met beide handen gelijktijdig
aan te tikken

4 Aantik met rechterhand met intentie om met 2 handen
gelijktijdig aan te tikken

4 Aantikken met 1 hand

5 Aantik met linkerhand met intentie om met 2 handen gelijktijdig
aan te tikken

5 Intentie hebben om met beide handen gelijktijdig
aan te tikken

6 Intentie hebben om met beide handen gelijktijdig aan te tikken

7 Aantikken met een deel van het bovenlichaam

7 Aantikken met een deel van het bovenlichaam

8 Rechtervoet moet naar buiten worden bewogen

8 Rechtervoet moet naar buiten worden bewogen

9 Linkervoet moet naar buiten worden bewogen

9 Linkervoet moet naar buiten worden bewogen

12 Benen slepen of de intentie hebben om de
beenslag uit te voeren

12 Benen slepen of de intentie hebben om de beenslag uit te
voeren
+ Zwemmer is fysiek in staat om de vlinderbeenslag uit te voeren
[voettekst komt hier]

+ Zwemmer is fysiek in staat om de vlinderbeenslag
uit te voeren
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Wijziging in de toelichting op het
reglement (is al eerder rongestuurd)
RU3. Mag een gemist keerpunt hersteld worden ?

• Als de zwemmer de kant niet raakt tijdens de keerpuntactie dan zal hij
gediskwalificeerd worden. Alsnog herstellen, door bijvoorbeeld je te laten
“terugzakken” is niet toegestaan.
WI2. Wat mag niet gezwommen worden bij het onderdeel vrije slag ?
• Veel deelnemers beginnen met enkele slagen vlinderslagbenen; dit is geen volledige
vlinderslag dus toegestaan.
• Per 21-9-2017: Zodra een arm- of beenslag gemaakt wordt na het keerpunt moet de
zwemmer op de borst zijn. Na de afzet mag men voordat een arm- of beenslag dus
nog wel op de rug zijn, doch zonder enige beweging van armen of benen.

[voettekst komt hier]
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Reglementswijziging
• De discodelijst heeft kleine aanpassingen ondergaan

Aandacht voor reglementswijziging van vorig jaar bij onderwater fase Vlinderslag:
• “zijligging” is geschrapt omdat dat overbodig is, het mag dus wel.
Aandacht voor het gebruik van korte fluitsignalen (niet perse 3), even wachten en dan
lange fluitsignaal
• Nog niet goedgekeurd:
• gebruik van tape:
• Dispensatie alleen bij permanente medische indicatie
• Voor het zwemmen van een Nederlands record of limieten/richttijden voor internationaal
vertegenwoordigende ploegen is het niet toegestaan te zwemmen met tape. Indien met
tape op het lichaam wordt gezwommen en de zwemmer over een dispensatie beschikt,
dan dient in het proces verbaal van de wedstrijd bij de betreffende zwemmer in het
commentaarveld worden vermeld dat er met tape is gezwommen.
[voettekst komt hier]
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Volgend Seizoen
• Reglement wordt in lijn gebracht met het FINA reglement (qua volgorde en
nummering etc.)
• Specifieke NL Artikelen worden duidelijk herkenbaar
• Taalkundig volledig herzien en aangepast naar hedendaags Nederlands

• De Regio’s hebben een dringend verzoek gedaan naar de TORZ om ingrijpende
wijzigingen zo snel mogelijk te publiceren (bv Leeftijdscategorien)

[voettekst komt hier]
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Handhaven hoog niveau van officials
Om ons officialcorps op hoog niveau te houden, is het van belang om met enige regelmaat het
functioneren van officials te bespreken, zoals dat ook in andere sporten gebruikelijk is.
De Regio stelt functionarissen aan die 1x per 2 jaar een wedstrijd bezoeken en die na afloop
bespreken met de SR.
• Wat vinden de SR’s van het idee om 1x per 2 jaar begeleid te worden?

• Welke voorwaarden moeten er gesteld worden?
• Moeten er consequenties zijn als er erg veel verbeterpunten zijn?
• Mag een SR een begeleiding weigeren en zo ja, moet dat tot consequenties leiden?
• Staan SR’s open voor het ontvangen van feedback?

• Vinden SR’s het nodig om dit uit te breiden naar andere functies (J, K, ST, TW) en wat is
dan het belangrijkste?
• Er is nu voorgesteld 1x per 2 jaar, is een andere frequentie beter?
• Is het handig om het rapport te gebruiken dat bij de beoordeling van aspirant SR’s gebruikt
wordt?
[voettekst komt hier]
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Onderwerpen ter bespreking in
kleinere groepen
• Hoe kunnen SR’s en K’s helpen bij het regelmatig evalueren van officials?

• Hoe kunnen K’s en SR’s helpen bij het herkennen van kandidaten die geschikt zouden
kunnen zijn als SR en K?
• Wat kunnen we doen met opmerkingen/klachten die we krijgen over officials en hoe
kunnen SR en K daarbij helpen?
• Wat kunnen we (als Regio en als K’s en SR’s) doen om er voor te zorgen dat officials
in de hele regio willen fungeren?
Heeft iemand een briljant idee voor onderstaande vragen?
• Hoe kunnen SR’s en K helpen om er voor te zorgen dat officials die weinig fungeren,
vaker gaan fungeren, zodat ze voldoen aan de carrièregang.?
• Hoe kunnen SR’s en K’s helpen om officials te behouden die nu weggaan omdat hun
kinderen stoppen met zwemmen.
[voettekst komt hier]
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Jubilea

[voettekst komt hier]
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Ingestuurde vragen 1
1. Centraal Meldpunt; indien blijkt dat je op de dag van de zwemwedstrijd door
omstandigheden niet kan fungeren bij wedstrijden die georganiseerd worden door
de KNZB-West
2. Het kost vaak veel tijd om kamprechters te vinden voor een wedstrijd. Tegelijkertijd
zijn er altijd wel kamprechters die zin hebben om bij een wedstrijd te fungeren,
maar niet weten waar dat mogelijk is. Hoe kunnen vraag en aanbod met elkaar in
contact gebracht worden?
3. Opstellen van jongere officials tijdens regionale wedstrijden
4. Het valt op dat steeds de 'oude' garde gevraagd wordt binnen regio, hoe kunnen we
de toekomst gaan veiligstellen door ook de jongere officials vaker bij
regiowedstrijden in te zetten (goed voor hun ervaring en vooral ook goed voor
organisatie wedstrijden in de toekomst)
5. Waarom staan we bij sommige wedstrijden aan het einde van het seizoen met
dubbele starter en scheidsrechter terwijl het programma misschien makkelijk met
een van beide kan?.
[voettekst komt hier]

13

Ingestuurde vragen 2
6. Wat word de richtlijn omtrent het bij zich hebben van een mobiele telefoon door een
official?
7. Hoe gaan wij om met de AVG als er foto's in het zwembad gemaakt worden die daarna
op een site of instagram komen?
8. Vaak lijkt het dat er 2 badpakken/zwembroeken over elkaar worden gedragen. Ik kan
als SR soms niet het onderscheid maken. Maar ik vind het ook ingrijpend om de
zwemster er naar te vragen. Hoe gaan andere SR’s hier mee om.
9. Zijn de eisen die aan de verschillende bevoegdheden worden gesteld, in
overeenstemming met de landelijk geldende eisen die in de Carrieregang worden
beschreven. Is er geen sprake van overkill, beter willen doen dan de landelijke norm?

10. temperatuur/luchtkwaliteit zwemhal, is daar aandacht voor?
11. Misschien handig om ook soortgelijke bijeenkomsten te organiseren voor de functie
Starter idem Klokkers/Keerpuntcommissarissen. Waarom niet 1 keer per jaar b.v. een
"feest"bijeenkomst voor alle KNZB-officials in de regio als blijk van waardering voor hun
functioneren. Dit was vorig jaar al aangekaart!
[voettekst komt hier]
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Vragen aan aanwezigen
• Zijn er SR’s en K’s die interesse hebben om opleider te worden voor TW, ST, J en K?

• Zijn er SR’s en K’s die interesse hebben om mee te helpen bij het organiseren van
TW, ST, J en K cursussen (locaties benaderen, cursisten informeren, docenten
benaderen)?
• Zijn er SR’s en K’s die interesse hebben om begeleider of beoordelaar te worden voor
TW, ST, J en K?

[voettekst komt hier]
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Bedankt
Wel thuis en tot de volgende keer

passie voor water

[voettekst komt hier]
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