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Notulist

Wies Simons

1.

Opening

Erik van Uffelen, Regio Wedstrijdzwemcommissie (RWZC), heet de aanwezigen
van harte welkom bij de zevende TC-vergadering van KNZB Regio West. Speciaal
welkom aan de heer André Cats, technisch directeur KNZB, die verantwoordelijk
is voor alle sporttakken van de KNZB.

2.

Beleid KNZB (Andre Cats)

Andre spreekt zijn waardering uit voor alle verenigingen en hun vrijwilligers voor
de inzet om het wedstrijdzwemmen mogelijk te maken. Hoe mooi de plannen
van de KNZB ook zijn, het zijn de verenigingen die het mogelijk maken om te
sporten.

De KNZB heeft 2 hoofddoelen. Allereerst Topsport. Het streven is om mee te
doen met de top van wereld en zwemmers met ambities en talent de
mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen tot wereldtopper. De kweekvijver van
de top zijn de verenigingen. Berekend is dat slechts 2 promille van het aantal
zwemmers op de Olympische Spelen uitkomt. Er zijn nu ongeveer 30.000
wedstrijdzwemmers in Nederland. In Nederland leren ongeveer 130.000 kinderen
per jaar om te zwemmen. Deze cijfers maken duidelijk dat het automatisme om
na het leszwemmen lid te worden van een vereniging er niet meer is. Ook zijn er
andere oorzaken aan te wijzen waarom men geen lid van een zwemvereniging
wordt zoals een terugloop in het aantal zwembaden. Hierdoor is het moeilijk om
als vereniging voldoende leden te behouden. Minder leden bij verenigingen
betekent ook dat de kweekvijver voor de top afneemt.
Het tweede hoofddoel van de KNZB is de breedtesport: Zoveel mogelijk kinderen
en volwassenen plezier laten beleven aan wedstrijdzwemmen door een sterk
verenigingsaanbod. Er is geconstateerd dat de gemiddelde lidmaatschapsduur
afneemt. Met name kinderen vertonen een shopgedrag, zij proberen diverse
sporten uit voor ze besluiten welke sport ze voor langere tijd willen doen. Vaak
wordt eind basisschool de keuze gemaakt voor de sport waar ze mee verder
willen gaan. De vraag is of zwemverenigingen daar op ingericht zijn en zich
bewust richten op de leerlingen uit groep 7-8.
Sport bestaat niet alleen uit trainen maar ook uit wedstrijden. Uit onderzoek
blijkt dat ouders/kinderen niet onverdeeld positief zijn over zwemwedstrijden.
Termen die zwemwedstrijden omschrijven zijn: lang, laat, saai en warm. Deze
opmerkingen moeten we serieus nemen en beseffen dat de sport aantrekkelijker
gemaakt moet worden. Het motiveren van zwemmers is daarbij van belang. Als
we zien dat dit seizoen 10% van de zwemmers bij de miniorenfinales is
gediskwalificeerd, is dit niet motiverend voor de kinderen. De aanname is dat dit
percentage bij de voorrondes hoger ligt.
Nico van Dongen (Regio West – werkgroep masters): 10% diskwalificeren lijkt
veel. Komt dit omdat de officials strenger zijn geworden of zijn de kinderen
slechter gaan zwemmen? Andre Cats geeft aan dat de aanname is, dat het
vroeger hetzelfde was. Alleen hebben we ons dit niet eerder gerealiseerd. In
andere sporten zijn ze iets kindvriendelijker bij beginnende sportertjes, zoals
vereenvoudigde spelregels. Dit moeten we bij het zwemmen nog leren.
Jaarlijks neemt het ledenaantal van de KNZB met ongeveer 3000 af. Probleem bij
veel verenigingen dat de vaste kosten (m.n. badhuur) stijgen terwijl het
ledenaantal daalt. We moeten creatief denken hoe het badwater gevuld blijft.
Ron Slootbeek (Columbiaan): in welke leeftijdsgroep is de grootste afname?
André Cats: het is de categorie 12-18 jaar waar de meeste uitstroom is.

De wereld is complexer geworden, er is ook meer aanbod van andere sporten, en
daarnaast hebben ouders veel meer bezigheden. Ga als vereniging in gesprek
met de kinderen, kijk wat zij willen en wat de ouders willen. De KNZB zorgt dat
er komend najaar workshops gegeven worden. De insteek van deze workshops is
dat een trainer samen met organisator van wedstrijden samen de workshop
volgen om geïnspireerd te worden.
Mariet Ouwehand (ZVL-1886): zijn deze workshop alleen op minioren gericht of
ook op de tieners? André Cats: deze zijn ook gericht op de tieners. Omdat daar
een groot uitval percentage is, is het ook interessant om te weten waarom zij
stoppen.
Erica Blokhuis (ZVL-1886): een reden om te stoppen kan zijn dat andere
zwemmers beter zijn.
Andre Cats: Dat is correct. Tijden & medailles spelen een rol en het is
demotiverend als men geen tijden verbeterd of geen medailles haalt. Extrinsiek
motiveren blijkt op de lange termijn niet te werken. Ook kinderen die geen
wereldtalent zijn moeten gemotiveerd blijven. Hoe ga je deze kinderen
stimuleren? Plaats een interessante of bijzondere wedstrijd in de kalender, in het
buitenland, buitenbad etc. en zorg dat men ernaar uit blijft kijken.
Tom Vermeylen (Watervogels): onze vereniging bereikt een grote groep
breedtesporters. De vereniging loopt echter aan tegen een tekort aan badwater.
Op de korte termijn is het probleem badwater en niet zozeer ledenaantal. Tom
signaleert dit probleem ook in omliggende gemeenten.
André Cats: dit is zeer herkenbaar, dit speelt in heel Nederland. Vergelijk
prijsstelling ook met andere sporten, wat betaalt bijv. hockeyclub per uur en wat
een zwemvereniging? Voor breedtesport is 30 miljoen beschikbaar gesteld in het
Nationaal Sportakkoord. Op de website wordt weergegeven welke gemeenten
actief zijn met actief sportbeleid. Veel gemeenten huren sportmakelaars in om
sportbeleid te maken. Voor sportbonden is dit lastig aangezien per gemeente een
ander beleid gevoerd wordt. Zorg dat niet alleen de voorzitter voetbalverenging
vertegenwoordigd is maar ook de voorzitter van de zwemvereniging. Robin
Reverda regelt namens KNZB zwembadzaken en gesprekken met exploitanten.
Hij kan benaderd worden voor advies.

Seizoen 2019/2020:
Tijdens verschillende bijeenkomsten is het nieuwe beleid van de KNZB
uiteengezet. De belangrijkste wijzigingen zijn:
-

Swimfun en Ready2Race wedstrijden: deze worden door de verenigingen
zelf georganiseerd en is een laagdrempelige kennismaking met de
zwemsport. De doelgroep van de SwimFun en Ready2Race zijn de
beginnende zwemmers die voorheen deel konden nemen aan de Swimkick.
De koppeling van SwimKick en Minioren is er niet meer.

3.

-

Herintroductie van zwemmen in leeftijdsgroepen. Jaargangzwemmen
verlaten we, we gaan weer in leeftijdsgroepen zwemmen. Hierdoor worden
de resultaten iets minder voorspelbaar. Paul Duivenvoorden
(Noordwijkerhout): dit is een opvallende wijziging aangezien ze bij andere
sporten zoals voetbal juist weer teruggaan naar de 1-jaars indeling.

-

De Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijden staan niet meer op de kalender.
De KNZB heeft geconstateerd dat wedstrijden niet positief ontvangen zijn.
Ze worden niet georganiseerd of volgens een andere opzet. Erica Blokland
(ZVL-1886): van wie komt de reactie dat deze wedstrijden niet leuk zijn?
André Cats: In het hele land bleek dat alleen in Regio West dit circuit goed
liep. In andere regio’s liep dit niet. Vanuit Regio West is dan ook flink
gelobbyd om deze wedstrijd op de kalender te laten staan. Er is gekeken
of er vanuit de KNZB een betere opzet bedacht kon worden, maar
uiteindelijk is besloten deze wedstrijden toch niet meer te programmeren.
Caroline van Hak (PCG): bevestigt dat de wedstrijden bij haar vereniging
als heel positief ervaren worden. Wies Simons (Regio West – secretariaat
wedstrijdzwemmen): omdat er binnen onze regio de nodige verenigingen
zijn die deze serie wedstrijd willen zwemmen, staan ze nog wel op de
regiokalender. Ook blijft het komend seizoen mogelijk om in Splash
MeetManager de templates te downloaden. Arjan Dekker (Regio Zuid)
heeft toegezegd de templates te actualiseren voor wat betreft de nieuwe
leeftijdscategorie meisjes junioren 4 en een nieuwe diskwalificatiecodelijst
toe te voegen.

-

Mariette Ouwehand (ZVL-1886) bij de minioren-juniorenwedstrijden zijn
challenges toegevoegd met het idee de wedstrijden leuker te maken. De
estafettes zijn er haast allemaal uitgehaald. Zwemmers vinden estafettes
juist leuk. Is met de doelgroep overlegd of dit echt leuk gevonden gaat
worden? André Cats bevestigt noch ontkent of dit overlegd is.

-

NJJK plaatsing via ranglijsten.

-

NJJK meerkamp zwemmen bij junioren 1 en 2. De beste kinderen
zwemmen 10 programma’s, opgeteld de snelste wint. Zwemmers moeten
door deze nieuwe regel allround trainen en kunnen niet te vroeg
specialiseren.
Algemene wedstrijdzaken (Erik van Uffelen)

Financiën
We naderen als regio het minimum bedrag van wat er als reserve moet zijn.
Samen met verenigingen gaat het regiobestuur kijken hoe we verder gaan:
minder kosten maken, hogere startgelden of een combi van beiden. Op 19 juni
2019 is de eerste bijeenkomst gepland.

Ron Slootbeek (Columbiaan): verenigingen waarvan vrijwilligers een
trainersopleiding met succes afronden, krijgen momenteel een vergoeding van
75% als tegemoetkoming in de opleidingskosten. Wordt dat aangepast? Joyce
Anker (Regiobureau): de opleidingen die gestart zijn in 2019 worden zeker
vergoed, voor de opleidingen die in 2020 of later starten is er nog geen besluit
genomen.
Rugslagsteunen
Er is een verzoek gekomen om als regio rugslagsteunen aan te schaffen. Er is
besloten om dit niet te doen. De kosten spelen een rol zeker in relatie tot de
geringe mogelijkheid om ze te gebruiken. De rugslagsteunen zijn zo’n €850,- per
stuk. De KNZB bestelt bij ieder NK 1-2 nieuwe rugslag startsteunen. Wegens een
aantal kwetsbare delen in het instelmechanisme is de gemiddelde levensduur
kort. Bij het wisselen van zwembaden c.q. verschillende startblokken ontstaat
het grootste probleem.
Vacatures
Er zijn momenteel twee vacatures bij de Regio Wedstrijdzwemcommissie. Paul
Chaudron heeft afscheid genomen als voorzitter en er is nog geen opvolger. Ook
is er een vacature voor een kostenbewaker. Indien iemand een goede tip heeft
voor de invulling van deze functies, verzoeken wij u contact op te nemen met
secretariaatWZ@knzbwest.nl
Medewerkers
Ook dit seizoen waren er regelmatig problemen bij een aantal verenigingen om
medewerkers voor wedstrijden te leveren. Er is 1x een gele kaart uitgedeeld. De
betreffende vereniging moest voor de miniorenfinales ook medewerkers leveren
en heeft nagelaten om op mails te reageren. Pas toen donderdag voor de
wedstrijd een ultimatum is gesteld, werd gereageerd. Dit kost tijd en energie
voor onze vrijwilligers en voor de andere verenigingen die medewerkers moeten
leveren. Na de zomervakantie wordt nieuw overzicht verspreid voor
medewerkers bij wedstrijden. Houd er rekening mee dat ook uw vereniging
mensen moet leveren.
Meisjes junioren 4
In het komende seizoen worden alle regiowedstrijden (m.u.v. masters)
uitgebreid met de nieuwe leeftijdscategorie meisjes junioren 4.

4.

Clinics / sportstimulering (Erik van Uffelen)

In het afgelopen seizoen zijn 3 clinics voor junioren/jeugd en 3 clinics voor
minioren georganiseerd. Deze werden zeer druk bezocht door steeds wisselende
deelnemers. De clinics werden merendeels in 6-banen baden georganiseerd en in
baden verspreid over de regio. Het leverde veel enthousiasme op bij zowel
zwemmers als trainers. Zwemmers leren van elkaar en van andere trainers.

Voor het komende seizoen willen we vooraf de jaarplanning bekendmaken.
Erik van Uffelen stopt na 10 jaar met zijn activiteiten voor Kring & Regio en
draagt het organiseren van clinics over aan Yolanda Nunes (trainster WVZ).
Anouschka Hoogervorst (Noordwijkerhout): constateert dat het heel positief is
dat de clinics georganiseerd worden. Het is in het afgelopen seizoen een keer mis
gegaan met aanmeldingen. Is het mogelijk om een bevestiging te sturen na
aanmelding?
Erik van Uffelen: er zijn wat technische uitdagingen met het systeem dat
momenteel in gebruik is, maar we gaan de vraag uitzetten bij de mensen die evt.
kunnen zorgen dat we toch bevestigingsmails kunnen sturen.

5.

Regiokampioenschappen (Erik van Uffelen)

Terugblik 2018-2019
Er zijn veel positieve reacties gekomen op het verloop van de wedstrijden. Het
volledige programma waarbij alles vanaf 50m t/m 1500m gezwommen kan
worden, levert complimenten op. En ook de flexibiliteit waarbij zoveel mogelijk
zwemmers die net boven de limiet zitten, toch kunnen starten wordt benoemd.
Er was een grote deelname en een sterk deelnemersveld.
Er is bij de lange baan kampioenschappen een stimuleringsregel voor de “lastige
afstanden” 200m vlinderslag, 400m wisselslag, 800m vrij en 1500m vrij
ingesteld. In het eerste weekend was er 1 zwemmer die daar gebruik van heeft
gemaakt en 3 zwemmers zijn in het tweede weekend ingeschreven n.a.v. de
stimuleringsregel.
Verbeterpunten voor deze wedstrijden zijn de vele afmeldingen die na
inschrijving nog volgen, de te leveren medewerkers (hoewel dit iets beter was
dan vorig jaar), hoewel verboden blijven sommige zwemmers duiken tijdens het
inzwemmen.
Seizoen 2019-2020
Doordat Erik van Uffelen zijn taken bij Regio West beëindigd, is er m.i.v. het
nieuwe seizoen een andere samenstelling van de werkgroep kampioenschappen.
Naast Wies Simons zal de werkgroep gevormd worden door Lieke Molenaar,
Marco de Bruin en Eric van Straaten. Voor het komende seizoen zijn er
kampioenschappen op de korte en op de lange baan gepland maar helaas zijn de
zwembaden nog niet bevestigd. Voor het B-kampioenschap lange baan in juni
2020 is wel een bevestiging ontvangen. We streven ernaar om bij
kampioenschappen 1 weekend in Dordrecht en 1 weekend in Den Haag te
zwemmen. Een van de redenen is dat er rekening gehouden moet worden met
bemensing van de ETW. In Den Haag is er een redelijke poule van vrijwilligers, in
Dordrecht zijn er helaas weinig mensen beschikbaar om de ETW te bedienen. Jan
Dols (BZ&PC) meldt zich aan om ook beschikbaar te zijn voor wedstrijden in

Dordrecht. Door niet 2 weekenden achter elkaar op dezelfde locatie te
zwemmen, wordt de druk op deze vrijwilligers iets minder.
Ron Slootbeek (Columbiaan): mist de B-kampioenschappen korte baan in de
kalender. Wies Simons (Regio West) geeft aan dat dit een bewuste keuze is. Er
worden voor de breedtesport al 4 Niveauwedstrijden korte baan georganiseerd.
Dit is een goede vervanging voor de B-kampioenschappen korte baan. Met het
oog op de volle kalender en het geringe aantal vrijwilligers die namens Regio
West wedstrijden organiseren, is er voor gekozen niet ook een B-kampioenschap
te organiseren voor dezelfde doelgroep.
Michel Hoek (De Duck): moet men aan de Niveauwedstrijden deelnemen om aan
de B-kampioenschappen deel te nemen? Wies Simons (Regio West): Nee, dat is
niet noodzakelijk.

6.

Miniorenwedstrijden (Mary Berns)

In seizoen 2018-2019 is de organisatie van de voorronden door verenigingen
verzorgd, de Minioren Clubmeet en Minioren Finales zijn door Regio West
georganiseerd.
De Swimkick-Minioren wedstrijden zijn in 5 poules gezwommen door 32
verenigingen (vorig seizoen 30). De Minioren-Junioren wedstrijden is in 6 poules
gezwommen door 36 verenigingen (vorig seizoen 35).
Een aantal wedstrijden duurde te kort of juist te lang doordat het aantal
zwemmers vooraf verkeerd was ingeschat door de verenigingen. Bij wedstrijden
die veel minder deelnemers hadden dan vooraf ingeschat leverde dit ook
problemen op bij het maken van een juryopstelling omdat er te weinig officials
aangemeld werden. De verkeerde inschattingen hadden ook financiële
consequenties, aangezien er bij de betreffende poules ook te grote (dure) baden
zijn gehuurd waarin uiteindelijk in minder banen is gezwommen.
Een punt van aandacht is de computerbezetting tijdens een wedstrijd. In de
bepalingen staat dat de organisatie zorgt voor aanwezigheid van een laptop,
printer en persoon die de uitslagen invoert. Dit wordt niet door de regio
geregeld.
In seizoen 2019-2020 blijft de opzet hetzelfde, dus de voorronden worden door
verenigingen georganiseerd, de Minioren Clubmeets en de Minioren finales door
Regio West. De Swimkick-Minioren wedstrijden vervallen.
De Minioren-Junioren wedstrijden worden gezwommen in 5 voorronden. Er zijn 6
poules samengesteld en 39 verenigingen nemen deel. Het te zwemmen
programma is uitgebreid met challenges. De Regio Clubmeet wordt in 2 ronden
gezwommen. M.b.t. onkostenvergoedingen verandert er niets.
We adviseren verenigingen om kritisch te zijn op de baden die gehuurd worden.
Er is veel verschil in de tarieven per uur, en bij diverse baden moet extra betaald

worden voor het opbouwen en opruimen. We begrijpen dat men graag in het
thuisbad wil zwemmen, maar met het oog op de financiën is het soms gunstiger
om naar een ander bad uit te wijken.
Mariette Ouwehand (ZVL-1886): Bij de challenges wordt aangegeven dat er met
een plankje moet worden gezwommen. Wat voor plankje kan gebruikt worden?
Andre Cats geeft aan dat aanvullende richtlijnen voor de vakantie zullen volgen.
Jan Dols (BZ&PC): is het mogelijk om de minioren-junioren wedstrijden te laten
zwemmen in baden die via verenigingen gehuurd worden om zo kosten te
besparen? Mary Berns: dit is helaas niet de oplossing, de baden worden al door
verenigingen gehuurd.
Er zijn nieuwe bepalingen voor miniorenwedstrijden door de KNZB gepubliceerd.
Hierin staan een aantal wijzigingen die van belang zijn:
-

-

7.

Bij de 400m vrije slag starten twee deelnemers per baan.
Zwemmers die nog geen inschrijftijd hebben voor een 200 of 400m
kunnen ook met respectievelijk een 100 of 200m tijd inschrijven. Deze
zwemmers dienen wel als “bonus” ingeschreven te worden. Het is de
vrijwilligers van Regio niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, de vraag
is bij de KNZB neergelegd om dit te verduidelijken.
Prijzen worden uitgereikt op basis van klassementen. De verschillende
onderdelen van een wedstrijddag per leeftijdsgroep worden bij elkaar
opgeteld op basis van de gezwommen tijden. De top per leeftijdscategorie
ontvangt een prijs. Voor de estafettes kunnen eventueel ook prijzen (in
natura) ter beschikking worden gesteld.
Er circuleren momenteel 2 versies van de KNZB bepalingen met
verschillende aantallen zwemmers die een prijs ontvangen. De vraag is bij
de KNZB neergelegd dit te verduidelijken. Resultaat is in ieder geval dat er
minder medailles nodig zijn dat in het huidige seizoen.

Niveauwedstrijden (Wies Simons)

Seizoen 2018-2019 kende veel deelnemers voor deze breedtesportwedstrijden.
Wellicht is het een doelgroep die minder gemotiveerd is om naar wedstrijden te
gaan aangezien het aantal afmeldingen (ook aan de jurytafel) fors is.
We constateren dat er veel inschrijffouten op de 200m nummers worden
gemaakt. De oorzaak is niet duidelijk: of de bepalingen zijn niet goed
geformuleerd of men leest de bepalingen niet goed.
In seizoen 2019-2020 worden de wedstrijden gezwommen in Leiden (De Zijl) en
Den Haag (Hofbad/Waterthor). Er worden weer 4 wedstrijden gezwommen en
het programma wordt enigszins aangepast i.v.m. leeftijdscategorieën die
samengevoegd worden en de nieuwe categorie meisjes junioren 4.
Mariette Ouwehand (ZVL-1886): de limieten zijn nu afgestemd op de limieten
van de regiokampioenschappen en zijn per jaargang. Hoe worden de limieten als
er in leeftijdscategorieën wordt gezwommen? Wies Simons: Dit moet nog

vastgesteld worden. We zijn ons ervan bewust dat de tot op heden gehanteerde
lijn aangepast moet worden. Voor de Regiokampioenschappen is er een nieuwe
samenstelling van de werkgroep en deze is nog niet bijeen geweest. Bij de eerste
bijeenkomst worden de limieten ook vastgesteld.

8.

Regiocompetitie (Erik Catsburg)

In seizoen 2018-2019 kwam ZVVS als winnaar uit de bus in de A-poule.
Gepromoveerd zijn Rotterdam Swimming, Poseidon, Feijenoord-Albion en PCG.
Degradanten zijn SCOM/Zeehond, de Devel, de Kempvis en Numansdorp.
De inschrijvingen zijn niet altijd goed gegaan. Een vereniging presteerde het om
meermaals veel te laat te zijn met de inschrijving. De boetebepaling van 50
strafpunten bleek geen effect te hebben en besloten is om deze bepaling te laten
vervallen. De nieuwe regel wordt als volgt: is een inschrijving te laat, dan kan
niet meer deelgenomen worden aan de betreffende ronde en krijgt men voor alle
programma’s vervangende tijden. Uiteraard, is er een onverwachte situatie
waardoor inschrijving iets later komt, dan kunt u contact opnemen en wordt in
overleg een oplossing gezocht.
Het aantal afmeldingen/wijzigingen per poule aan de jurytafel is 40-45. We
verzoeken dan ook dringend om alle wijzigingen z.s.m. door te sturen zodat deze
vooraf verwerkt kunnen worden en de jurytafel niet overbelast wordt.
In seizoen 2019-2020 worden wederom 4 wedstrijden gezwommen met het oog
op de drukke kalender. Er zijn 3 poules en in de C-poule is nog ruimte voor 1
vereniging. Het programma wordt aangepast met meisjes jun. 4 en de nieuwe
leeftijdscategorieën.
De promotie/degradatie regeling blijft ongewijzigd.
Voor de zomerstop ontvangen de deelnemende verenigingen een mail over het
programma voor volgend seizoen. Ook zal de vraag gesteld worden of men nog
behoefte heeft aan medailles.

9.

Masters (Nico van Dongen)

In seizoen 2018-2019 zijn 5 wedstrijden gepland en ook georganiseerd. De 4de
wedstrijd was in het 50-meterbad in Dordrecht. De masters werkgroep gaat er
van uit dat een thuisvereniging voor medewerkers zorgt, maar MNC nam niet
deel aan deze wedstrijd. Daarom moest hulp van andere verenigingen
ingeschakeld worden en kon er geen ETW gebruikt worden. De 800 meter had
een goede bezetting.
Er is slechts 1 Masterstraining georganiseerd, echter kende deze een minimale
deelname.

Ook in seizoen 2019-2020 zijn 5 wedstrijden gepland. Een wedstrijd in 50meterbad is nog onzeker i.v.m. badwater & kosten. Mogelijk wordt het een
combinatie van masters & limietwedstrijd. De badhuur voor een aantal baden is
nog niet bevestigd. Er is nog geen masters training gepland.
De concurrentie van masterswedstrijden in andere regio’s blijft een zorgenpunt.
Mariette Ouwehand (ZVL-1886): is bekend waarom er weinig animo was voor de
masterstraining? Nico van Dongen: Nee, is niet duidelijk waarom dit zo was.
Wies Simons: niet alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen en het is
dan ook zinvol om te kijken welke mailinglijst gebruikt is voor de uitnodigingen.

10.

Officialzaken (Ronald van Gelder)

Voor alle Regio wedstrijden is de volledige jury samengesteld waarbij
tijdwaarnemers aangeleverd zijn door verenigingen en officials met een
bevoegdheid voor de kop vooraf door de werkgroep officials zijn benaderd.
Bij kampioenschappen konden alle officials inclusief tijdwaarnemers zich
aanmelden en bij een tekort (met name tijdwaarnemers) zijn de verenigingen
benaderd. De officials voor Masterwedstrijden zijn vroegtijdig benaderd en dit
werkt goed.
Voor het volgend seizoen gaat gelden dat verenigingen zorgen voor vervanging
bij late afzegging van door hen aangeleverde tijdwaarnemers.
Officials die meer dan 10 jaar in functie zijn, worden official van verdienste. Bij
25 jaar ontvangt men een geschenk tijdens de juryvergadering
Alle officialcoördinatoren zijn erop geattendeerd dat bij verschillende wedstrijden
officials met bevoegdheid 4/3 kunnen fungeren als kamprechter en met
bevoegdheid K kan men als Scheidsrechter fungeren.
Er wordt regelmatig gevraagd om officials te laten beoordelen, maar fungeren is
belangrijker. Het doel is om kwaliteit te leveren, ervaring op te doen en de
teleurstelling van een negatieve beoordeling te voorkomen.
In het afgelopen seizoen zijn er verschillende officialcursussen georganiseerd:
1x Cursus Jurysecretaris, 1x Cursus Kamprechter, 1x Cursus starter, 7x cursus
tijdwaarnemer. Er zijn 6 kandidaten in een opleidingstraject voor scheidsrechter.
In het nieuwe seizoen zal een evt. herexamen in overleg met de kandidaat zijn.
De datums en locaties worden tijdig bekend gemaakt en qua planning zal
rekening worden houden met schoolvakanties. De cursus tijdwaarnemer zal
verspreid over de regio zijn, een aantal aan het begin van het seizoen en een
aantal begin 2020. Eventueel kan een cursus tijdwaarnemer ook op aanvraag
verzorgd worden. De cursus voor starter, kamprechter en Jurysecretaris zal
steeds in het najaar zijn.

Afgelopen jaar was de bekendmaking van datums en locatie laat en cursusavond
viel in de herfstvakantie. Dit kan vanuit de regio verbeterd worden en er zal voor
komend seizoen tijdig bekend gemaakt worden waar en wanneer de opleidingen
zijn. Reeds bekend: cursus tijdwaarnemer in Delft in de weken voor de
herfstvakantie: 17 en 24 september en 1 en 8 oktober. Examen 15 oktober.

11.

Rondvraag

Naam vraagsteller onbekend: zijn de datums al bekend voor de
Jaargangwedstrijden Leiden? Erik van Uffelen: Ja, 7-8 maart.
Naam vraagsteller onbekend: wordt de Ranomi cup weer tijdens Swim Cup
gezwommen? Andre Cats: dit is nog niet zeker.

12.

Sluiting

Erik van Uffelen dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om
22.30 uur.

