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1. Introductie 

1.1. Inleiding 
 

Trainers, instructeurs, officials en bestuursleden hebben een grote invloed op het sport- en 

spelplezier van de sporters, op de omgeving van de sporters (ouders) en op de toename van de 

sportparticipatie en de groei van verenigingen. Sporters kiezen voor een sport als zij het naar hun 

zin hebben. Dit kan zijn omdat de sfeer goed is binnen de club, de kwaliteit van de trainingen hoog 

is of omdat er met respect wordt omgegaan met sporters, trainers, coaches en officials.  

 

Goede officials zijn dus onmisbaar. Jaarlijks worden duizenden officials ingezet om competities op 

lokaal, nationaal en internationaal niveau op een juiste manier te begeleiden. Of iemand nu jurylid, 

scheidsrechter, tijdwaarnemer of starter is, het moet leuk zijn om wedstrijden te (bege)leiden.  

 

We waarderen het zeer dat u hebt besloten actief te worden voor uw vereniging in de rol van 

official en daarvoor een opleiding wilt volgen die u daarop voorbereidt. De sporters zijn afhankelijk 

van u als official om hun sport te beoefenen en bovendien wordt u geacht de reglementen bij de 

sport op een neutrale manier te hanteren. U ervaart in de opleiding dat bij twijfel steeds ten gunste 

van het spel en de sporter wordt beslist. Uw rol is daarmee onopvallend en opvallend tegelijk. 

1.2. Programma en opzet opleiding 
 

De opleiding is er op gericht om de startende zwemofficial voor te bereiden op zijn of haar rol als 

tijdwaarnemer en keerpuntcommissaris en de taken die daarbij horen. 

 

De docent besteedt aandacht aan: 

- De regels van het wedstrijdzwemmen volgens het D-reglement en de wijze van toepassen 

van dat reglement 

- De kennis over de inhoudelijke, technische en organisatorische aspecten van wedstrijden 

- Structuur van de KNZB, regio’s en verenigingen en de reglementen die voor u relevant zijn 

- De rol als official en de wijze waarop die rol te spelen tegenover sporters en coaches, 

collega-officials, publiek, vertegenwoordigers van deelnemende verenigingen, de wedstrijd 

en evenementorganisatie. 

 

De opleiding bestaat uit theorie en praktijk. Om voldoende indruk te hebben van uw kennis, 

worden er eisen gesteld aan de cursist als het gaat om: 

- Presentie: aanwezigheid tijdens de opleiding 

- Participatie: actief deelnemen, zowel in de theoriebijeenkomsten als in de praktijk 

- Prestatie: blijk geven van voldoende kennis, adequate uitvoering en representatieve 

invulling van de rol 

 

De opleiding tot “Tijdwaarnemer/Keerpuntcommissaris 4” bestaat uit: 

- 4 bijeenkomsten van ca. 2,5 uur; 

- 1 praktijkbijeenkomst om zwemfouten te leren herkennen en te beoordelen; 

- 1 praktische oefenbijeenkomst tijdens een wedstrijd bij een vereniging als schaduwklokker. 
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Onderwerpen die tijdens de opleiding onder meer aan bod kunnen komen1: 

Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 

KNZB en haar organisatie 

Kloklezen en tijden noteren 

Soorten wedstrijden en de bevoegdheden van 

de jury 

Wedstrijdbad 

Elektronische tijdwaarneming 

Schoolslag 

 

Kloklezen en tijden noteren 

Juryvergadering 

Werkzaamheden van de jury 

Tijdwaarneming 

Vlinderslag 

Bijeenkomst 3 Bijeenkomst 4 

Kloklezen en tijden noteren 

Oefenen met fouten tijdens het klokken 

Verplichtingen van de zwemmers 

De start 

Protesten 

Rugslag 

Kloklezen; alle aspecten 

Masters 

Vrije slag en wisselslag 

Parazwemmen (geen examenstof) 

Overige bijlagen (totaal) 

Algehele herhaling 

 

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen (20 minuten). Tevens wordt het 

bedienen van een stopwatch getoetst. Bij een voldoende beoordeling, bent u officieel 

tijdwaarnemer en keerpuntcommissaris. U bent dan bevoegd om deze functie uit te oefenen! 

1.3. Exameneisen - Tijdwaarnemer 4  
De basis voor deze cursus is het C- en het D-reglement van de KNZB voor het wedstrijdzwemmen.  

Het reglement is opgebouwd uit een aantal delen: 

 Reglement C Sportreglement 

 Reglement D Zwemmen 

 Toelichting zwemreglement  deze toelichting heeft kracht van reglement. 

 Diskwalificatiecodelijst  

 Reglement D Zwemmen Onderdeel Openwaterzwemmen 

 Toelichting Open Water Reglement 

 Reglement D Zwemmen onderdeel wedstrijden voor parazwemmen openwater 

Op de KNZB-website zijn ook nog een aantal toelichtingen te vinden op zwemslagen en het gebruik 

van hulpmiddelen.  

De laatste versie van alle reglementen zijn te vinden op de website van de KNZB. 

1.3.1. Examenstof  
Om de cursist te helpen wordt bij veel onderdelen in de tekst naar het reglement verwezen met 

een code.  

 

De belangrijkste taken van de tijdwaarnemer zijn:  

 Klokbediening en correct aflezen van de klok. Dit moet veelvuldig worden geoefend en moet 

bijna automatisch gaan.  

                                           

 
1  De docent heeft uiteraard de vrijheid om de volgorde van de verschillende onderwerpen te veranderen.  
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 Invullen tijdbriefje, startkaart en 800/1500 meter lijst 

(tussentijden zijn onderdeel van het omgaan met de klok en het invullen van de tijdbriefjes) 

 Herkennen van reglementair onjuiste uitvoering van zwemslagen. Het in korte 

bewoordingen opschrijven van het diskwalificatievoorstel waarbij de “taal” van het 

reglement wordt gebruikt. 

 

De cursisten moeten bekend zijn met volgende reglementsteksten.  

 Artikelen uit het C reglement  

o C5 

o C6.4 

o C17 

o C18 m.u.v. 18.2 

 Artikelen uit het D reglement  

NB: De tekst in het reglement gaat voor op de tekst die in dit dictaat staat. Het D-reglement 

is daarmee bepalend voor alle officials. Alle officials moeten een globale kennis hebben van 

de opbouw van het D-reglement. 

In het examen wordt van de kandidaat niet verwacht dat hij/zij de exacte tekst kent van het 

reglement, maar zij moeten de inhoud en de bedoeling van de tekst goed kunnen 

omschrijven en beschrijven.  

o D1 Wedstrijdorganisatie. In grote lijnen.  

o D2 Officials / De jury, beschrijving van alle functies 

specifiek voor: D2.7 Tijdwaarnemer/Keerpuntcommissaris  

o D4 De start, in het bijzonder de procedure waarop gestart wordt 

o D5 Vrijeslag 

o D6 Rugslag 

o D7 Schoolslag 

o D8 Vlinderslag 

o D9 Wisselslag 

o D10 De wedstrijd 

o D11 Tijdwaarneming 

o D13 Werkwijze bij elektronische tijdwaarneming (ETW) 

 de ETW gaat boven handtijden, de handtijden zijn wel van belang  

o D14 Wedstrijdterrein 

(bekend met de aspecten waar de T/K mee te maken heeft.  

Plaats en nummering startblok, baanlengte en breedte, markeringspunten op 

baanlijnen, rugslagvlaggen, valse startlijn, watertemperatuur en stroming, diepte en 

jury platform. 

o D16 Zwemkleding. Uitsluitend: wat moet zwemkleding bedekken, geen dubbele 

zwemkleding, ritsen, mechanische sluitingen. 

o D17 Het begrip dat wedstrijden in leeftijdscategorieën worden gezwommen en dat 

voor leeftijden beperkingen gelden.  

o D19 uitsluitend de opbouw van het voorblad, het zwemprogramma en dat codes 

worden gebruikt voor afwezigheid, dispensaties en diskwalificaties.  

o D20 Protesten. Uitsluitend dat deze er is en de procedure in grote lijnen.  

 Bijlage D.1 Parazwemmen 

Uitsluitend de onderdelen die de taken betreffen van de tijdwaarnemers.  

o Bijlage D.1-2 Definities. Het bestaan van klassen voor gehandicapten 
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o Bijlage D.1-6 Helpers. De functie en het feit dat zij op het platform mogen staan om 

hun taken uit te voeren.  

o Bijlage D.1-9 De start. In zoverre de start afwijkt voor de tijdwaarnemers.  

De parazwemmers mogen een handdoek gebruiken, zij mogen zitten op het 

startblok, er mag een helper aanwezig zijn.  

o Bijlage D.1-10 Ter informatie.  

o Bijlage D.1-12 Codes voor dispensatie. Ter informatie.  

 Bijlage D.2 Master-zwemmen 

o Bijlage D.2-2 Masterswedstrijden moeten in het programma als zodanig zijn 

aangegeven;  

dit mogen ook mastersnummers zijn in een ‘gewone’ wedstrijd; 

o Bijlage D.2-4 Technische zwemregels. 

Bij vlinderslag mag ook de schoolslagbeenbeweging gemaakt worden. 

Bekend met het feit dat er masters zijn en dat er voor masters een (beperkt) aantal 

afwijkende regels zijn. Welke regels dit zijn is geen examenstof.  

1.3.2. Wél cursusstof, doch geen examenstof:  
 Een algemeen verhaal over de KNZB,  

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Sportreglement en de andere takken van de zwemsport. 

 Openwaterzwemmen  

1.4. KNZB 
 

De Koninklijke Nederlandse Zwembond is een organisatie die zich al ruim 125 jaar inzet om de 

zwemsport in Nederland te promoten. Binnen de sporttakken zwemmen, waterpolo, 

synchroonzwemmen en schoonspringen stimuleren wij de breedte- en topsport (EK’s, WK’s en 

Olympische Spelen). Bij de bond werken ruim 70 professionals die zich inspannen voor ± 430 

verenigingen en circa 140.000 leden. Het bondsbureau is gevestigd in Nieuwegein.  

 

Opbouw KNZB-organisatie: 

Alle verenigingen zijn lid van de KNZB en maken ook deel uit van een KNZB-regio. De regio 

organiseert waterpolo-, schoonspring-, zwem- en synchroonzwemcompetities en –wedstrijden. 

Daarnaast organiseert de regio opleidingen voor trainers, coaches en officials en onderhoudt 

contacten met alle verenigingen. 

 

Er zijn 5 regio’s: 

Noord : Drenthe, Friesland, Groningen 

Mid-West : Noord-Holland, Utrecht, Flevoland (deels) 

Oost : Overijssel, Gelderland, Flevoland (deels) 

West : Zuid-Holland 

Zuid : Zeeland, Noord-Brabant, Limburg 

 

Sporttakken: 

Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Synchroonzwemmen, Schoonspringen, Open Water zwemmen, 

Parazwemmen en Leszwemmen. 
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Informatie: 

www.knzb.nl  

Hier vindt u ook de statuten en de reglementen van de KNZB. 

 

De KNZB is aangesloten bij: 

FINA 

Federation Internationale de Natation (Wereldzwembond) 

Gevestigd in Lausanne (Zwitserland). Houdt zich bezig met alle takken van zwemsport, 

organiseert evenementen op wereldniveau, opstellen / toezicht houden op regels en 

erkennen van wereldrecords. 

 

LEN 

Ligue Européenne de Natation (Europese zwembond)  

Gevestigd te Nyon (Zwitserland). Houdt zich bezig met alle takken van zwemsport, 

organiseert evenementen op Europees niveau, opstellen / toezicht houden op regels en 

erkennen van records. 

 

NOC*NSF 

Nationale Olympisch Comité * Nationale Sport Federatie. 

Koepel van landelijke sportorganisaties. 

http://www.knzb.nl/
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2. Voorbereiding op wedstrijden 
Als voorbereiding op een wedstrijd moet u weten wat de belangrijkste regels zijn die bij elke 

zwemslag gelden. Ook kent u de meest gangbare zaken zoals die van toepassing zijn bij 

zwemwedstrijden. De uitvoering van alle slagen worden in het D-reglement beschreven in de 

artikelen 5 t/m 9; dit hoofdstuk geeft een overzicht. In alle situaties is het D-reglement bepalend 

voor de uitvoering van de zwemslagen. Meer informatie over de slagen wordt gegeven in de 

Toelichting op het D-reglement. 

2.1. Zwemslagen en reglementen 
De wedstrijdsport kent 4 gereglementeerde zwemslagen die op de volgende pagina’s uiteengezet 

worden. Het geeft inzicht in de uitvoering van slagen en de regels waar een zwemmer zich aan 

dient te houden. 

 

Vrije slag D5 

 

Rugslag  D6 

 

De zwemmer kiest zelf zijn zwemslag. 

Meestal kiest de zwemmer voor de borstcrawl; dit 

is de snelste slag. Bij de borstcrawl worden de 

armen beurtelings door het water naar achteren 

getrokken/geduwd en over het water naar voren 

gebracht. De hand wordt steeds als eerste het 

water ingestoken. De benen worden afwisselend 

onder het water op en neer bewogen. 

Bij de rugslag ligt de zwemmer op de rug. De 

90°-hoek van de schouders ten opzichte van het 

wateroppervlak is het enige criterium om te 

bepalen of de zwemmer op de rug zwemt. 

De armen worden afwisselend over het water 

boven het hoofd gebracht en door het water naar 

de benen geduwd. De armen bewegen als 

molenwieken. De benen worden afwisselend op 

en neer bewogen. Reglementair is een 

samengestelde rugslag ook toegestaan, zolang de 

rugligging maar wordt gehandhaafd.  

Schoolslag  D7 

 

Vlinderslag  D8 

 

Zwemslag waarbij met de armen het water opzij 

en naar achteren geduwd wordt. De armen 

blijven in het water liggen. De benen maken een 

zijwaartse/achterwaartse trapbeweging.  
Hoewel de schoolslag als de langzaamste 

wedstrijdslag geldt, is het voor jeugdigen vaak 

nog de snelste slag! 

Bij de vlinderslag worden beide armen gelijktijdig 

door het water naar achteren getrokken en over 

het water naar voren gebracht. De benen worden 

onder water gelijktijdig op en neer bewogen. 
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Er is dan nog de individuele wisselslag, D9, waarbij de 4 hierboven beschreven wedstrijdslagen 

over gelijke afstanden worden gezwommen. Bijvoorbeeld een 200 meter wisselslag bestaat uit 50m 

van elke slag, in de volgorde vlinder-, rug-, schoolslag en vrije slag.  

Ook kunnen estafettes in diverse samenstellingen voor teams worden gezwommen. Bijvoorbeeld 

een 4x 100 meter vrije slag dames, of 4x 50m mixed estafette. Bij een wisselslag estafette is de 

volgorde rug-, school-, vlinderslag en vrije slag. Bij deze estafettes voor teams zijn ook afwijkende 

combinaties mogelijk zoals 10x10x50m waarbij een team van 10 zwemmers 10x 50m zwemt en 

dus iedere zwemmer 10x aan de beurt komt. 

 

In de volgende hoofdstukken worden de verschillende slagen beschreven zoals die volgens het 

reglement moeten worden uitgevoerd. 

2.1.1. Vrije slag (D5) 
 

Algemeen De zwemmer kiest bij vrije slag zelf zijn zwemslag, meestal borstcrawl.  

Afstanden 50, 100, 200, 400, 800 en 1500m; zowel in een 50m-bad (lange baan wedstrijden) als een 
25m-bad (korte baan wedstrijden). 
2000 meter, 5000 meter (lange afstand circuit) 
Open water: 250m tot wel 25 kilometer. Er gelden dan vaak leeftijdsbeperkingen. 

Zwemslag Elke zwemwijze is toegestaan, ook het wijzigen van de zwemslag tijdens een race. 
Tijdens een race (behalve tot 15m na start en keerpunt) moet enig lichaamsdeel het 
wateroppervlak doorbreken. 
Staan op de bodem is toegestaan. 
Lopen over en/of afzetten van de bodem mag niet. 

Start De start wordt uitgevoerd vanaf het startblok. Na de start mag tot 15m onder water worden 
gezwommen, uiterlijk op de 15m lijn moet het hoofd het wateroppervlak hebben 

doorbroken. 

Keerpunten Elk keerpunt moet met enig lichaamsdeel zijn aangeraakt. 
 
Na het keerpunt mag tot 15 meter onder water gezwommen worden; uiterlijk op de 15m lijn 
moet het hoofd het wateroppervlak hebben doorbroken 

Eindpunt Het eindpunt moet met enig lichaamsdeel worden aangeraakt. 

Veel voorkomende overtredingen 

 Het keer- en/of eindpunt wordt gemist en is dus niet aangetikt met enig lichaamsdeel. 
 Na start- en/of keerpunt niet bij of voor de 15m met het hoofd boven water zijn gekomen. 

 
Diskwalificaties op de vrije slag komen zelden voor. 
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2.1.2. Rugslag (D6) 
Algemeen Bij de rugslag ligt de zwemmer op de rug.  

Afstanden 50, 100, 200m, zowel in een 25m als in een 50m bad. 

Zwemslag De race wordt in rugligging uitgevoerd, waarbij de hoogst-liggende schouder een hoek tot 
90 graden met het wateroppervlak mag maken. Zijligging is gelijk aan 90° en is dus niet 
toegestaan. 

Tijdens een race (behalve tot 15m na start en keerpunt) moet enig lichaamsdeel het 
wateroppervlak doorbreken. 
Staan, lopen over en/of afzetten van de bodem mag niet. 

Start Na het 1e lange fluitsignaal springt de zwemmer te water en na het 2e langgerekte 

fluitsignaal neemt de zwemmer zo snel mogelijk de starthouding aan, waarbij de voorzijde 
van het lichaam naar het startblok is gericht. Het gezicht hoeft dat niet. Met beide handen 

worden de startgrepen aan het startblok vastgehouden. Staan in of op de overloopgoot is 
niet toegestaan. Na het startsignaal moet in rugligging worden afgezet en in rugligging 
worden gezwommen. 
 
Na de start mag er tot 15 meter onder water gezwommen worden; uiterlijk op de 15m lijn 

moet het hoofd het wateroppervlak hebben doorbroken. 

Keerpunten Tijdens de keerpunten mag de rugligging worden verlaten, en als de borstligging is 
aangenomen dient in een continue beweging een enkele of dubbele armdoorhaal te worden 
gemaakt om het keren in te zetten. Daarna moet worden gekeerd. Tijdens de armdoorhaal 

mogen er ondersteunende beenslagen gemaakt worden. De keerwand moet met enig 
lichaamsdeel worden aangeraakt. Bij de afzet, op het moment dat het contact met de 
wand wordt verbroken, moet de zwemmer weer in rugligging zijn.  
 
Na het keerpunt mag er tot 15 meter onder water gezwommen worden; uiterlijk op de 
15m lijn moet het hoofd het wateroppervlak hebben doorbroken  

Eindpunt Het eindigen gebeurt in rugligging, waarbij met enig lichaamsdeel het eindpunt moet 
worden aangetikt. Hierbij moet een lichaamsdeel het wateroppervlak doorbreken en dat 

kan een teen zijn. 

Veel voorkomende overtredingen 

 De meeste diskwalificaties komen voort uit een onjuist keerpunt. Het gebeurt regelmatig dat 
zwemmers bij het keerpunt te vroeg naar borstligging zijn gedraaid en dan het keerpunt niet 
inzetten maar met de slag wachten tot dat ze dichter bij de muur zijn aangekomen om daar het 

keerpunt maken. Ze zijn dan in feite niet bezig met het keerpunt maar met afstand overbruggen. 
 Alle bewegingen die worden gemaakt zodra men de rugligging heeft verlaten dienen onderdeel te 

zijn van het maken van het keerpunt. 

 

  

 

 
Rugslagvoetsteun (D14.10)  

Een hulpmiddel bij de start om 

uitglijden te voorkomen. De official 

hangt deze steun gereed voor de 

start en haalt deze steun uit het 

water nadat de start heeft 

plaatsgevonden (D2.7.5) 
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2.1.3. Schoolslag (D7) 
 

Algemeen Zwemslag waarbij met de armen het water opzij en naar achteren geduwd wordt. 

De armen blijven in het water liggen. De benen maken een 
zijwaartse/achterwaartse trapbeweging.  

Afstanden 50, 100, 200m, zowel lang- als kort bad. 

Zwemslag De schoolslag wordt gezwommen in een cyclus bestaande uit een armslag gevolgd door een 
beenslag. Tijdens elke cyclus moet het hoofd de waterspiegel doorbreken. In de cyclus 
dienen armen en benen altijd in hetzelfde horizontale vlak en gelijktijdig bewogen te 
worden. Gedurende de hele race wordt in borstligging gezwommen; m.u.v. het keerpunt. 
 
De handen moeten tezamen aan, onder of boven het wateroppervlak van de borst naar 

voren gebracht worden, en dienen aan of onder het wateroppervlak achterwaarts te worden 

bewogen. De ellebogen moeten altijd contact houden met het water.  
Voor de beenslag geldt dat bij de achterwaartse beweging de voeten naar buiten moeten 
worden bewogen. Een extra stuwende beweging in het verticale vlak is daarbij niet 
toegestaan.  
 
Door de aard van de slag maakt het lichaam altijd een golvende beweging waardoor er 

sprake is van een licht op-en-neer gaan van het lichaam. Dit is dus niet fout. Het 
doorbreken van het wateroppervlak met de voeten is toegestaan, dit mag echter niet 
gevolgd worden door een neerwaartse vlinderbeweging met de benen als extra stuwing. 

Start Na de start mag de zwemmer de eerste schoolslagcyclus volledig onder water maken. Alleen 

in deze eerste cyclus mag de zwemmer de armslag tot voorbij de heuplijn doorhalen. In 
deze eerste cyclus is één enkele vlinderbeenslag toegestaan die op elk moment vóór de 
eerste schoolslag-beenslag mag worden gemaakt; dus ook vóór de arminzet. Deze 
vlinderbeenslag moet altijd worden gevolgd door een traditionele schoolslag-beenslag. 
 
Bij de 2e cyclus moet het hoofd het wateroppervlak doorbreken voordat de handen op het 
wijdste punt van de armslag zijn en weer naar binnen beginnen te draaien.  

Keerpunten Het keerpunt moet met 2 handen gelijktijdig en gescheiden van elkaar worden aangetikt. De 
handen mogen niet op elkaar de muur aanraken; zie de afbeelding op pagina 14. Het gaat 
erom dat de handen tegelijkertijd de muur raken. De handen hoeven daarbij niet op 
dezelfde hoogte te zijn. De handen hoeven niet op dezelfde wijze de muur te raken; een 
aantik met een volle hand en de andere hand met alleen de vingertoppen is goed.  

Na het aantikken is de zwemmer vrij in de beweging, maar zodra het contact met de wand 
wordt verbroken, dient het lichaam weer in borstligging te zijn. Deze aantik mag onder, aan 
of boven het wateroppervlak plaatsvinden, daarbij mogen de ellebogen boven water komen. 
 
Een enkele armslag naar het keerpunt, zonder een beenslag, is toegestaan om het keerpunt 
uit te voeren; een enkele beenslag is niet toegestaan. Ook bij deze gedeeltelijke slag vóór 

het keerpunt dient het hoofd het wateroppervlak te doorbreken. 
 
Na de afzet bij het keerpunt mag de zwemmer de eerste schoolslagcyclus volledig onder 
water maken. De uitvoering van deze onderwaterslag is geheel gelijk aan de onderwaterslag 
na de start. Ook hier geldt dan de vlinderbeenslag altijd moet worden gevolgd door een 
schoolslag-beenslag. 

 

Bij de 2e cyclus moet het hoofd het wateroppervlak doorbreken voordat de handen op het 
wijdste punt van de armslag zijn en weer naar binnen beginnen te draaien. 

Eindpunt Het eindpunt moet met 2 handen gelijktijdig en gescheiden van elkaar worden aangetikt. De 
handen mogen niet op elkaar de muur aanraken; zie de afbeelding op pagina 14. De handen 

hoeven niet op dezelfde hoogte te zijn. De handen hoeven niet op dezelfde wijze de muur te 
raken; een aantik met een volle hand en de andere hand met alleen de vingertoppen is 
goed. De aantik mag onder, aan of boven het wateroppervlak plaatsvinden en daarbij 
mogen de ellebogen boven water komen. 
Een enkele armslag, zonder een beenslag, is toegestaan om bij het eindpunt te komen; een 
enkele beenslag is niet toegestaan. Ook bij deze gedeeltelijke slag vóór het keerpunt dient 
het hoofd het wateroppervlak te doorbreken. 
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Veel voorkomende overtredingen 

 Vooral bij het keerpunt gebeurt het regelmatig dat de handen niet gelijktijdig de muur aantikken, of 
dat de handen op elkaar zijn.  

 De zwemmer tikt met één hand het keerpunt of het eindpunt aan; moet met 2 handen gelijktijdig 
gebeuren. 

 Zwemmers zoeken soms de grens op bij het afzetten. De schoolslag moet in borstligging worden 
gezwommen. De basisregel is dat de zwemmer niet in rugligging mag afzetten en daarvoor geldt de 
90 gradengrens. Het gaat er dan om dat pas zodra de voeten geen contact meer hebben met de 
wand, het lichaam in borstligging moet zijn. 

 Bij de start kan het gebeuren dat er onderwater 2 of meer arm- en/of beenbewegingen worden 
gemaakt. Meerdere vlinderbeenslagen zijn nergens toegestaan en borstcrawl benen evenmin.  

 De schoolslag-beenslag mag niet gevolgd worden door een actieve, neerwaartse vlinderbeweging 

met de benen om een extra stuwing te krijgen. Dit is dus wat anders dan de licht golvende 
beweging die wel is toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Positie van de handen bij het aantikken bij een keer- of eindpunt voor de school en vlinderslag 

GOED 

    
 Gescheiden van elkaar tegen elkaar duimen over elkaar 

FOUT 

   
  Op elkaar 
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2.1.4. Vlinderslag (D8) 
Algemeen Bij de vlinderslag worden beide armen tegelijk door het water naar achteren 

getrokken en over het water naar voren gebracht. De benen worden onder water 
gelijktijdig op en neer bewogen. 

Afstanden 50, 100, 200m, zowel lang- als kort bad. 

Zwemslag De vlinderslag wordt in borstligging uitgevoerd. Gedurende de race moet enig lichaamsdeel 
het wateroppervlak doorbreken, behalve de eerste 15m na start- en/of keerpunt. Het is niet 

toegestaan om op enig moment op de rug te draaien. De borstligging is verlaten zodra de 
schouders de hoek van 90 graden t.o.v. het wateroppervlak passeren. 
 
Beide armen moeten gedurende de gehele race gelijktijdig over het water naar voren 
worden gebracht en gelijktijdig achterwaarts worden gebracht. De insteek van de handen 
geschiedt boven/voor het hoofd. Doorstrekken naar voren onder water mag, waarbij geen 

stuwende schoolslagbeweging onder water mag worden gemaakt. Slepen mag ook; de 
onderzijde van de armen gaan daarbij door het water. Zolang de armen niet volledig onder 
water zijn, is dat goed.  
 
Alle beenbewegingen moeten gelijktijdig worden uitgevoerd (op en neergaand). De benen of 
de voeten hoeven niet op dezelfde hoogte te zijn, maar de voeten/benen mogen gedurende 
de race elkaar niet als in crawlbenen passeren.  

Een schoolslag beenslag is niet toegestaan (behoudens masters tijdens Masterswedstrijden). 
 
Het kenmerk is een golvende beweging van het lichaam.  

Start Na de start (en elk keerpunt) is het de zwemmer toegestaan één of meerdere beenslagen en 

één armdoorhaal te maken die de zwemmer in staat stelt om boven water te komen. De 
armen worden dan wel weer boven water terug naar voren gebracht. 
 
Na de start mag er tot 15 meter onder water gezwommen worden; uiterlijk op de 15m lijn 
moet het hoofd het wateroppervlak hebben doorbroken. 

Keerpunten Het aantikken van het keerpunt gebeurt ook weer (net als bij de schoolslag) met twee 

handen gelijktijdig en gescheiden van elkaar met een aantik aan, boven of onder het 
wateroppervlak; zie de afbeelding op pagina 14. Na het aantikken is de zwemmer vrij in de 
beweging, maar zodra het contact met de wand is verbroken, dient het lichaam weer in 
borstligging te zijn. Zijligging is ook borstligging.  
 
Na het keerpunt mag er tot 15 meter onder water gezwommen worden; uiterlijk op de 15m 

lijn moet het hoofd het wateroppervlak hebben doorbroken 
Als een zwemmer niet uitkomt, mogen alleen beenslagen worden gemaakt om bij de muur 
te komen. 

Eindpunt Het eindpunt moet net als het keerpunt met 2 handen gelijktijdig en gescheiden worden 

aangetikt, zie de illustratie op bladzijde 14 hiervan.  

Veel voorkomende overtredingen 

 Jonge kinderen willen nog wel eens gediskwalificeerd worden vanwege het feit dat de armen niet 
meer over het water naar voren kunnen worden gebracht of dat de 2 armen niet meer gelijktijdig 
over het water gaan. Dit is vermoeidheid of gebrek aan kracht. 

 Verder is het aantikken bij de keerpunten en het eindpunt een belangrijke reden tot diskwalificatie. 
Zie daarvoor de toelichting bij de schoolslag. 

 Het kan bij gevorderde zwemmers voorkomen dat de 15 meter lijn bij het uitvoeren van de 
onderwaterfase na start en keerpunt wordt overschreden.  

 Als zwemmers bij het keerpunt niet uitkomen dan kan het gebeuren dat zij met de armen nog gauw 
een kleine schoolslagbeweging maken om bij de muur te komen.  

 De op-en-neergaande benen hoeven niet een even grote uitwijking (amplitude) te hebben; zolang 
ze maar gelijktijdig op-en-neer gaan. Een zwemmer kan immers links sterker zijn of een betere 
motoriek hebben dan rechts.  
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2.1.5. Wisselslag (D9) 
 

Algemeen Een combinatie van vier slagen, waarbij de volgorde vast staat.  

In individuele races is dat vlinderslag – rugslag – schoolslag – vrije slag.  

De vrije slag mag niet één van de eerdere drie zwemslagen zijn.  

Afstanden Kort bad: 100, 200 en 400m  Lang bad: 200 en 400m 
De zwemmer kan alleen op de eerste slag een officiële tijd zwemmen omdat die volledig 
volgens het reglement kan worden gezwommen. Voor de andere slagen alleen tussentijden. 

Zwemslag De regels bij de wisselslag zijn precies hetzelfde als beschreven bij de reguliere zwemslag.  

De volgorde van de zwemslagen is hierboven beschreven; elke slag wordt over 1/4e deel 
van de totaalafstand gezwommen. 

Start Is hetzelfde als bij de start van de vlinderslag (individueel) en begint dus van het startblok. 

Keerpunten De keerpunten kennen wel enkele belangrijke aandachtspunten. Elke slag moet beëindigd 
worden volgens de regels van het eindpunt van die slag. 
 
Vlinder – rugslag aantikken in borstligging; met 2 handen tegelijk en gescheiden, net 

als uitgelegd bij de vlinder- en schoolslag.  
Bij de afzet moet de rugligging zijn ingenomen op het moment dat de 

wand wordt losgelaten. 
 
Rug – schoolslag eerst aantikken in rugligging, daarna is de zwemmer vrij in de 

beweging zolang er maar in borstligging wordt afgezet.  
 
Er zijn veel variaties mogelijk op dit keerpunt: 

1. “open keerpunt”, de zwemmer tikt in rugligging aan, trekt de benen onder zich door 
in de richting de wand en zet in borstligging af (ook wel kantelkeerpunt). 

2. Het “schotelkeerpunt” is daar een variatie op waarbij de zwemmer iets schuin 
aantikt en de benen zijwaarts over het water naar de wand tilt waarna weer in 
borstligging wordt afgezet. 

3. “koprol achterover”, de zwemmer tikt in rugligging aan, meestal extra diep, maakt 
een koprol achterover en zet in borstligging af. 

4. “cross-over keerpunt”, de zwemmer komt aanzwemmen, draait van rugligging naar 
zijn zij (niet door de 90 graden of meer!), tikt de wand over de “verkeerde 
schouder” met de hand aan en maakt een koprolbeweging voorover en zet in 
borstligging af. 

 
School – vrije slag Hetzelfde als bij een regulier schoolslagkeerpunt. Met 2 handen 

gelijktijdig en gescheiden aantikken.  

De vrije slag mag niet gezwommen worden als vlinder-, rug- of 
schoolslag, en is meestal borstcrawl.  

Let op: de zwemmer mag bij dit keerpunt wel op de rug afzetten, maar niet op de rug 
stuwen met de benen. In dat geval zou de zwemmer namelijk op zijn rug zwemmen en de 
rugslag is één van de voorgaande slagen. Dit geldt ook voor alle vrije slag-keerpunten in de 
wisselslag. 

 
Ter illustratie: Klik hier voor een voorbeeld op youtube.com 

(http://www.youtube.com/watch?v=4b9WNujw9SU) 

Eindpunt Het eindpunt moet net als bij de vrije slag worden aangetikt met enig lichaamsdeel. 

Veel voorkomende overtredingen 

Zie hiervoor ook de belangrijkste punten bij de diverse zwemslagen.  

 In de wisselslag kan bij jonge kinderen de volgorde van de te zwemmen slagen nog wel 

eens verkeerd gaan.  

 Een veelvoorkomende overtreding is dat bij het eindpunt van de rugslag op de borst 

wordt gedraaid waarna een koprol wordt gemaakt om de race te vervolgen met de 

schoolslag. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=4b9WNujw9SU
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2.1.6. Estafettes (D9) 
 

Algemeen Bij een estafette is er (meestal) een team van 4 zwemmers die gezamenlijk de 
afstand overbruggen.  
Bij wisselslag estafettes is de volgorde: rugslag – schoolslag – vlinderslag – vrije 

slag. 
Er wordt overgenomen vanaf het startblok, waarbij de voeten van de zwemmer 
nog contact met het blok moeten hebben terwijl de andere zwemmer eindigt. 
Iedere zwemmer zwemt een even lange afstand. Er moet worden gezwommen in 
de samenstelling en de volgorde die op de startkaart staat vermeld. 

Afstanden Kort (25m) en lang (50m) bad: 4x 50 meter vrij- en wisselslag, 4x 100 meter vrij- en 
wisselslag en de 4x 200 meter vrije slag. Daarnaast worden op estafettewedstrijden ook 
races gezwommen in de rug-, school- en vlinderslag. Uiteraard kan in een 25m bad de 
estafette als 4x 25m worden gezwommen.  

Langere varianten zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld een 10x 100 meter. 
Het is mogelijk om de estafettes met een mixed team te zwemmen als dat in het 

programma staat.  
 
Alleen de eerste zwemmer kan een officiële tijd zwemmen omdat die volledig volgens het 
reglement kan zwemmen. De andere zwemmers krijgen tussentijden.  

Zwemslag Alle zwemslagen kunnen worden toegepast in estafetteverband. Hiervoor gelden de regels 
van de betreffende zwemslag. 

Start In de wisselslag estafette start alleen de 1e zwemmer (rugslag) vanuit het water. De 
overnames zijn net als bij een reguliere start vanaf het blok. Zie hiervoor eerdere 
zwemslagen en beschrijvingen.  

Alleen bij een rugslag-estafette starten alle zwemmers vanuit het water. Kenmerk is dat de 
zwemmer die in het water ligt om over te nemen, contact moet hebben met de keerwand. 
De overnemende zwemmer mag daarbij als onderdeel van zijn onderwater fase geheel onder 
water zijn en hoeft het startblok niet met de handen vast te houden. 

Overnames Een zwemmer mag overnemen zodra zijn voorganger op zijn onderdeel is geëindigd. De 

startende zwemmer dient op het moment van aantikken van de aankomende zwemmer nog 
contact te hebben met het startblok. De startende zwemmer mag op het blok wel in 
beweging zijn. De kamp- en scheidsrechter beoordelen de overnames, maar u als 
tijdwaarnemer heeft hier ook zicht op en beoordeelt dus ook de overname. Een te vroege 
overname leidt tot diskwalificatie van de gehele estafetteploeg. Alle tussentijden gelden tot 
de zwemmer die gediskwalificeerd wordt.  

 
Let op: bij de overname van de vlinder naar de vrije slag mag de vrije slag zwemmer bij elk 
keerpunt wel op de rug afzetten, maar niet op de rug stuwen met zijn benen. In dat geval 
zwemt de zwemmer op zijn rug en de rugslag is één van de voorgaande slagen. Dit geldt 
voor alle vrije slag-keerpunten in de estafette. 
 

Indien er gebruik wordt gemaakt van elektronische tijdwaarneming en er zijn startblokken 
met een registratiemogelijkheid dan wordt de overnametijd ook opgenomen. Dit is de tijd 
tussen het aantikken van de ene zwemmer en het loslaten van het startblok door de 
volgende zwemmer. Het toegestane verschil in overnametijd hangt af van het ETW-systeem 
en ligt bij het meest gebruikte systeem in Nederland op de –0,03 seconde. Een te snelle 
overname leidt tot diskwalificatie.  

Eindpunt Net als bij alle andere zwemslagen. 

Veel voorkomende overtredingen 

 De estafette wordt in een onjuiste volgorde gezwommen (conform de startkaart). 
 Bij een te vroege overname. 
 In de estafette wordt de aangegeven afstand niet gezwommen.  

 
U benoemt in uw diskwalificatievoorstel altijd welke zwemmer de overtreding heeft begaan! Alle 
voorgaande zwemmers behouden hun tijd; alleen de tijd van de startzwemmer is een officiële tijd. 
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Een correcte estafette-overname  

 

Nog een drietal opmerkingen 

 Er kunnen gemengde estafettes gezwommen worden. De ploeg daarvoor moet bestaan uit 2 

mannen en 2 vrouwen. Tussentijden van deze estafettes kunnen niet gelden als records of 

inschrijftijden.  

Bij sommige wedstrijden is de volgorde van mannen en vrouwen voorgeschreven. Hierop 

moet gecontroleerd worden.  

 Bij gemengde estafettes kunnen geen Nederlandse Records worden gezwommen door de 

startzwemmer.  

 Ieder lid van een estafetteploeg en zijn estafetteploeg zal worden gediskwalificeerd als een 

ander ploeglid dan de zwemmer die de betreffende afstand moet zwemmen, te water gaat 

als de wedstrijd aan de gang is voordat alle zwemmers van alle ploegen de wedstrijd 

hebben beëindigd. 
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2.2. Zwembad inrichting (D14) 
Artikel D14 uit het D-reglement geeft een uitgebreide beschrijving van het wedstrijdterrein. Lees 

dat eens door, dan ziet u wat er allemaal is gereglementeerd. Een aantal aspecten hiervan zijn 

voor u als tijdwaarnemer en keerpuntcommissaris van belang.  

 

Rugslagvlaggen 

1.80 meter boven 

wateroppervlak 

Valse-startlijn 

Min. 1.20 meter boven 

wateroppervlak. 

Niet noodzakelijk; geen 

reglementseis 

Bediening valse-startlijn 

Niet noodzakelijk; geen 

reglementseis 

Baan 1 is bij voorkeur rechts 

Helft van bad. Alleen in 

50m bad andere 

drijverkleur. 

 De starter kan aan de overzijde van de scheidsrechter staan, maar gebruikelijker is naast de scheidsrechter. Naast elkaar is overleg mogelijk.  

 De kleurwisseling in het midden van het bad is alleen verplicht in een 50 meter bad. 

SR 
ST* 

K 

K 

15 m 

5 m 

1 2 3 4 5 6 

5 m 

Tijdwaarnemers 

2.5 m 

Keerpuntcommissarissen 

Watertemperatuur 25-28 °C 

2 m 

5 6 

25/50m 

4 3 2 1 
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Baanlengte 

De baanlengte is 25 of 50 meter (D14.2)  

Het komt soms voor dat in een 50 meter bad een 

wand is aangebracht om van een 50 meter bad een 

25m bad te maken (artikel D14.15). 

 

Diepte 

Aan de startzijde moet de diepte ten minste 

1,35 meter zijn over een lengte van tenminste 

6 meter vanuit de wand aan de startzijde (D14.3).  

Na dit punt moet de diepte minstens 1,00 meter 

zijn.  

 

Banen 

De banen moeten ten minste 2,5 meter breed zijn. 

 

Baanlijnen 

Elke baanlijn is voorzien van drijvers. De drijvers 

moeten over een afstand van 5 meter vanuit de 

start- of keerzijde een afwijkende kleur hebben.  

Op een afstand van 15 meter vanuit de start- én 

keerzijde moet een drijver een afwijkende kleur 

hebben. Dit is de plaats waarop bij de vrije-, rug- 

en vlinderslag het hoofd het wateroppervlak moet 

hebben doorbroken. Daarnaast moet bij een 50 

meter baan het 25 meterpunt zijn aangegeven 

door middel van een afwijkende kleur. 

 

Startblokken & nummering 

Elk startblok (D14.7) moet aan 4 zijden 

genummerd zijn. 

Baan 1 is bij voorkeur rechts wanneer men vanaf 

de startblokzijde richting het bad kijkt. In geval dat 

de startblokken aan de keerpuntzijde zijn, is baan 

1 bij voorkeur aan de linkerzijde. 

 

De startblokken moeten vast staan en mogen niet 

verend zijn. De hoogte van het startblok boven 

waterniveau moet tussen 0,5 en 0,75 meter zijn.  

Het bovenvlak moet minimaal 0,5x0,5 meter zijn 

en bedekt zijn met stroef materiaal.  

De maximale helling van het bovenvlak mag niet 

meer dan 10 graden bedragen.  

 

 

 
Het startblok mag 
voorzien zijn van een 
verstelbare voetsteun aan 
de achterzijde. 

 

Een in hoogte verstelbare voetsteun voor de 

rugslagstart mag gebruikt worden. 

 
 

Rugslaglijnen 

Rugslaglijnen zijn aangebracht op 5 meter van elke 

eindwand. De hoogte moet 1,80 meter zijn. 

 

Valse startlijn 

Er mag een valse startlijn worden gebruikt die dan 

op 15m van de startzijde wordt aangebracht.  

De hoogte is minimaal 1,2 meter. 

 

Watertemperatuur & niveau 

De temperatuur van het water moet tussen de 25 

en 28 °C (graden Celsius) zijn.  

In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur 

dispensatie geven voor een temperatuur tot 30 °C 

of lager dan 25 °C. Dit wordt voor de wedstrijd 

door de scheidsrechter gecontroleerd. Indien een 

vereniging voor een bepaald zwembad dispensatie 

heeft, wordt deze gepubliceerd op de website van 

de KNZB.  

De bovengrens van 30 °C mag nimmer worden 

overschreden. Overschrijding kan nadelige 

gevolgen voor de gezondheid van de zwemmers 

hebben. 

Het waterniveau moet gedurende de wedstrijd 

constant gehouden worden. Merkbare stroming is 

niet toegestaan. 

 

Juryplatform 

De organisatie dient er voor te zorgen dat het 

juryplatform aan zowel de start- als aan de 

keerpuntzijde uitsluitend toegankelijk is voor 

juryleden en zwemmers.  

Het is niet de bedoeling dat coaches hier hun 

zwemmers begeleiden of coachen; bij jonge 

zwemmers met weinig ervaring is een beperkte 

begeleiding toegestaan. Helpers zijn toegestaan. 

De scheidsrechter houdt hierop toezicht.  
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Alle accommodaties waar zwemwedstrijden worden 

gehouden moeten vooraf door of namens het 

bondsbestuur van de KNZB zijn goedgekeurd. De 

eisen aan accommodaties zijn opgenomen in het 

“KNZB-handboek Zwembaden, onderdeel 

Zwemmen”. 

2.3. Juryvergadering (D2.2.8) 
Ter voorbereiding op de wedstrijd is het gebruikelijk dat alle officials zich voorafgaand aan de 

wedstrijd verzamelen bij de juryvergadering. In de vergadering wordt door de scheidsrechter alles 

uitgelegd over de desbetreffende wedstrijd inclusief organisatorische zaken. Ook kunnen eventuele 

reglementswijzigingen die zijn ingevoerd, worden besproken. 

 

Als niet anders is bepaald, begint de juryvergadering een half uur voor aanvang van de wedstrijd. 

Als er een Elektronische Tijd Waarneming (ETW) is, is de toelichting uitgebreider en begint de 

juryvergadering vaak drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd.  

 

De juryvergadering wordt geleid door de scheidsrechter. In de vergadering komen de volgende 

zaken aan de orde: 

- Het jury-appel 

o Controle naam, voorletters en woonplaats van alle officials. Onjuiste gegevens, zoals 

naamswijzigingen, kunnen uitsluitend via uw vereniging worden aangepast. 

o Controle bevoegdheden. Als de bevoegdheden niet kloppen kunnen die via de 

taakgroep Regio Officialcommissie van de Regio zwemcommissie worden aangepast. 

 

- De klokkencontrole 

Gedurende de vergadering zal de scheidsrechter controleren of de klokken het doen. De 

scheidsrechter zal aan de tijdwaarnemers vragen de klok te starten. Het is daarbij 

voldoende als de klok het doet. Heeft de scheidsrechter onvoldoende vertrouwen of een klok 

goed functioneert dan kan hij/zij beslissen die stopwatch buiten de wedstrijd te houden. 

 

- Taakverdeling/omschrijving per functie 

De scheidsrechter licht per functie de belangrijkste werkzaamheden en taken toe: starter, 

kamprechter, tijdwaarnemers, keerpuntcommissarissen, etc.  

Voor u als tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris zijn dat: 

o Controle of u de juiste zwemmer in de baan heeft; 

o Controle van zwemkleding (D16.4) en tape (D10.8); 

o Opnemen van tijden in honderdsten van seconden;  

o Controle tot en met de eerste armslag ná de start;  

controle van de keerpunten vanaf de inzet van de laatste armslag vóór het aantikken 

van de wand tot en met het voltooien van de eerste armslag na het keerpunt;  

controle van de laatste armslag vóór het eindpunt en het aantikken van het eindpunt 

zelf;  

Bij de schoolslag wordt tot en met de tweede armslag gecontroleerd, dus inclusief de 

eerste cyclus die in zijn geheel onder water mag worden gezwommen.  

o Het doorgeven van geconstateerde overtredingen in de vorm van een 

diskwalificatievoorstel aan de scheidsrechter; 

o Bij zwemnummers van 800m en langer op het keerpunt met behulp van telborden 

aangeven hoeveel banen de zwemmer nog heeft te gaan;  
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o bij zwemnummers van 800m en langer, bij de laatste twee banen, fluiten/bellen 

vanaf 5 m vóór het keerpunt tot en met 5 m na het keerpunt als geluidssignaal dat 

de zwemmer nog twee banen moet zwemmen. 

o Controle van de volgorde en namen van de zwemmers in een estafetteploeg; het 

opnemen van de tijd van de startzwemmer en de tussentijden van de andere 

zwemmers 

 

De rol van de overige officials (D2) kunt u terugvinden in hoofdstuk 6: “Samenwerken met collega-

officials”. 

 

- Baanindeling tijdwaarnemers en keerpuntcommissarissen 

Gedurende de wedstrijd wordt u ingezet als tijdwaarnemer of keerpuntcommissaris. Na de 

pauze wisselt u meestal van positie (de jurywissel). Voor de pauze tijdwaarnemer? Dan na 

de pauze keerpuntcommissaris. Per wedstrijd kan hier overigens verschillend mee worden 

omgegaan.  

 

- Reserve-klokkers 

Als er meer klokkers zijn dan er posities in het bad, bijvoorbeeld 14 tijdwaarnemers in een 6 

banenbad, 12 posities, dan kunnen de extra klokkers worden ingezet als reserve-klokker. 

De scheidsrechter legt dan uit welke taken u gaat verrichten. Bijvoorbeeld bij een 

klokweigering, diskwalificaties, toiletbezoek, etc. Om deze minder leuke taak wat te 

verlichten kan de scheidsrechter een rouleerschema maken. 

 

- Jurywisseling 

De scheidsrechter zal het programmanummer aangeven waarna een jurywisseling zal plaats 

vinden. Dit is meestal ergens op de helft van het programma zodat iedereen ongeveer 

evenveel series klokt. Het is dan gebruikelijk om dan een “snelle baan” met een “langzame 

baan” te wisselen.  

 

- Programma / startlijsten doornemen 

Eventuele mutaties in de programmanummers worden doorgesproken en aangepast.  

Series kunnen bijvoorbeeld door het jurysecretariaat zijn samengevoegd. 

 

- Bespreking zwemslagen en keerpunten 

De belangrijkste kenmerken van de zwemslagen worden behandeld. Bij langere nummers 

kan worden aangegeven welke tussentijden opgenomen moeten worden.  

Eventueel worden de actuele reglementswijzigingen toegelicht. 
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2.4. Gebruik van een stopwatch (D11) 
De gezwommen tijden worden opgenomen met een stopwatch. Met de stopwatch kunt u behalve 

eindtijd ook alle tussentijden van de race meten.  

Hieronder wordt kort uitgelegd hoe een stopwatch werkt. Bedenk wel dat verschillende merken en 

typen stopwatches worden gebruikt en dat, hoewel ze veel overeenkomsten hebben, de 

verschillende handelingen kunnen afwijken van wat hieronder beschreven staat. Raadpleeg dus 

(ook) de gebruiksaanwijzing die bij uw stopwatch hoort.  

Het is uiteindelijk de bedoeling dat u onder alle omstandigheden goed vertrouwd bent met uw 

stopwatch. Speel dus met uw stopwatch. Zoek uit hoe het zit met de verschillende instellingen, hoe 

je tussentijden terughaalt, etc. Deze handelingen moet je bijna automatisch kunnen verrichten.  

Ook worden enkele praktische toepassingen tijdens zwemwedstrijden beschreven. 

 

 

Basisfuncties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gewone tijdopname 

Als het startsignaal van de starter klinkt, start u de stopwatch met de startknop. De tijd gaat nu op 

de derde (onderste) regel lopen. Als de zwemmer bij het eindpunt aantikt, wordt met een druk op 

dezelfde knop de stopwatch stil gezet. De geregistreerde tijd (in minuten / seconden / 100ste 

seconden) kan nu afgelezen worden op de derde regel in het schermpje. 

RECALL 

Met een druk op deze knop, kunt 

u eerder vastgelegde tijden 

terugroepen. 

LAP / SPLIT / RESET 

Met een druk op deze knop, kunt 

u, nadat de startknop is 

ingedrukt, tussentijden 

(splittijden) en rondetijden 

(laptijden) vastleggen. 

 

Wanneer u de tijd gestopt heeft, 

functioneert deze knop als 

‘reset’ knop en staat de tijd weer 

op nul. 

START / STOP 

Met een druk op deze knop, 

start of stopt u de lopende tijd. 

MODE 

Een stopwatch heeft vaak 

meerdere functies (modes): 

- Stopwatch 

- Terugtelfunctie 

- Datum / tijd 

- Frequentieteller 

Met deze knop wisselt u van 

functie/mode. 
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De gezwommen tijd wordt in honderdsten van seconden (D11.3) op de startlijst genoteerd en op 

het startkaartje. Dit startkaartje wordt opgehaald om de tijd in de uitslag te verwerken.  

 

Voor tijdwaarnemers is het een uitstekende gewoonte om de stopwatch nooit te stoppen. Gebruik 

altijd de splittijdknop om de zwemtijden op te nemen. Maak daar een automatisme van. Op deze 

manier voorkom je dat je tijdens de race per ongeluk de stopwatch stilzet. Pas als een serie 

helemaal is afgelopen en iedereen zich klaar maakt voor de volgende serie, kan de stopwatch veilig 

worden gestopt en gereset. 

 

Een (tussen-)tijd opnemen 

 

De stopwatch wordt bij de start aangezet d.m.v. de 

start/stopknop.  

 

Voor een tussentijd wordt op het moment van aantikken 

op de LAP-knop gedrukt. 

 

Met elke druk op deze knop wordt een tussentijd 

vastgelegd; de bovenste regel.  

De stopwatch blijft gewoon doorlopen; de onderste regel. 

Alle tussentijden krijgen een nummer en zijn op de 

bovenste regel af te lezen.  

De rondetijd, ook laptijd genoemd, wordt op de middelste 

regel afgelezen. 

 

De eerste tussentijd in dit voorbeeld is dus: 28.64. 

De tijd (3e regel) van de klok loopt in dit voorbeeld door. 

 

Op de bovenste regel staat de totaaltijd van alle geklokte 

laptijden. Er is hier nog maar één tussentijd, dus de 

totaaltijd is hetzelfde als de LAP-tijd. Het aantal laptijden 

wordt aangegeven met de teller linksboven in de uitlezing. 

Soms zijn de bovenste twee regels omgewisseld. 

 

Voor een volgende tussentijd wordt weer op de LAP-knop 

gedrukt. Dit kan net zo vaak herhaald worden als nodig. 

Met de stopwatch in deze afbeelding kunnen maximaal 

100 tussentijden geregistreerd worden. 

 

Ook als de zwemmer eindigt, drukt u op de LAP-knop.  

De eindtijd verschijnt dan op de bovenste regel: 58.72.  

De totaaltijd loopt gewoon door. 

 

Deze eindtijd, de totaaltijd, wordt genoteerd op de 

startlijst en op het startkaartje, alsmede alle ‘officiële’ 

tussentijden.  

 

U kunt de RECALL-knop gebruiken om eventueel de eerder 

opgenomen tussentijden weer te geven. 

 

Is de race beëindigd en heeft u alle tijden genoteerd, dan 

kunt u de stopwatch stilzetten met de STOP-knop en de 

tijd met de RESET-knop weer op nul zetten. 
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2.5. Kleding 
In het KNZB-reglement Zwemmen is geen voorschrift opgenomen hoe officials tijdens 

zwemwedstrijden gekleed moeten zijn. Vanuit de KNZB bestaat echter wel een bepaalde richtlijn 

voor wat als wenselijk wordt gezien. 

 

Om een eenduidige uitstraling van de jury te hebben heeft het de voorkeur dat officials fungeren 

in:  

 Een wit shirt of witte blouse/overhemd,  

 een witte rok (tot over de knie) of broek (tot de enkel, niet 7/8 of 3/4),,  

 sportschoenen: basiskleur wit, niet buiten gedragen (geen slippers).  

 

Met deze kledingafspraken is er een duidelijke herkenbaarheid van de officials rond het zwembad 

voor de zwemmers en het publiek en wordt een zekere mate van gezag uitgestraald. 

 

Sponsor- en/of clubuitingen op officialkleding dienen vermeden te worden; officials zijn immers 

onafhankelijk en moeten dus ook een onafhankelijke uitstraling 

hebben. 

 

De KNZB of de organisatie kan voor een wedstrijd, bijv. bij 

Nederlandse kampioenschappen, de kleding voorschrijven (eventueel 

verstrekken). Dit zal dan expliciet in de uitnodiging zijn aangegeven. 

 

Via de website van de KNZB wordt de service geboden om een 

officieel officialshirt (wit met KNZB-logo) aan te schaffen: 

https://www.knzb.nl/shop/knzb/producten/1000000083/officials/. 

2.6. Andere benodigdheden 
Naast de kleding heeft een official uiteraard een goed klembord nodig om de startlijst en de 

tijdbriefjes onder te klemmen. Een klembord geeft meteen een goede ondersteuning bij het 

opschrijven van alle (tussen-) tijden en andere informatie op de tijdbriefjes.  

Vaak biedt het klembord ook de mogelijkheid van een soort van “opslag” voor 

diskwalificatiebriefjes, diskwalificatiecodelijsten, etensbonnetjes, de official-legitimatiekaart, etc.  

 

Twee goede pennen, één als reservepen, met blauwe of zwarte inkt zijn natuurlijk onontbeerlijk. 

De kleur rood wordt alleen door de scheidsrechter gebruikt en is niet toegestaan voor de andere 

officials.  

Je kan voor de zekerheid ook een potlood gebruiken. Een potlood schrijft altijd, ook als het papier 

nat is. 

 

Voor afstanden van 800m of meer heeft een official een fluit nodig om een zwemmer te 

waarschuwen dat hij begint aan de laatste twee banen van de afstand.  

https://www.knzb.nl/shop/knzb/producten/1000000083/officials/
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3. Begeleiden en assisteren bij wedstrijden 

3.1. Plaats in het zwembad 
Als tijdwaarnemer of keerpuntcommissaris heeft u een vaste positie in het bad. Door de 

organiserende vereniging wordt bij elke baan een stoel neergezet zodat u hier plaats kunt nemen.  

Soms worden bij de baan statafels neergezet waar u uw klembord en tijdbriefjes op kan leggen.  

 

Bij het uitvoeren van uw officialtaken dient u zich altijd zo op te stellen dat u deze goed kunt 

uitvoeren: 

- Kies een dusdanige positie zodat u de uitvoering van de slag door een zwemmer te allen 

tijde goed kunt waarnemen.  

Dat kan soms een nat pak opleveren, maar dat is nu eenmaal het risico van het official zijn! 

- Absoluut zeker zijn van uw constateringen. Elke vorm van twijfel moet altijd worden 

uitgelegd als “voordeel zwemmer”.  

- Te allen tijde boven de baan de tijd opnemen; dus ook bij de buitenbanen niet vanaf de 

zijkant waarnemen. Op deze manier worden alle zwemmers op dezelfde manier beoordeeld.  

- Ook al krijgt u een stoel om te gaan zitten, toch staat u elke keer als een zwemmer 

langskomt op om bijvoorbeeld een keerpunt te beoordelen of de tijd op te nemen. 

 

Het kan voorkomen dat bij onvoldoende officials u als keerpuntcommissaris twee banen tegelijk 

moet beoordelen. Verzekert u er van dat u op een dusdanige positie staat dat u het keerpunt in 

beide banen goed kan beoordelen. Meestal is dan een positie boven de tussenliggende baanlijn het 

beste. 

3.2. Taken als tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris (D2.7) 
U heeft als tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris de volgende taken tijdens een wedstrijd: 

- Controle of u de juiste zwemmer in de baan heeft aan de hand van het startkaartje. 

- Het opnemen van de gezwommen (tussen-) tijden in honderdsten van seconden; 

- Alle gezwommen tijden noteert u eerst op uw eigen startlijst en daarna op de startkaart. 

Schrijf leesbaar; noteer ook alle nullen in de tijd: 32,01; 1:24,30; 59,00; etc. 

Mocht er iets mis gaan dan hebt u altijd nog een ‘back-up’ van uw tijden.  

Schrijf alle tussentijden op de achterkant en de eindtijd op de voorkant van de startkaart.  

- Controleren tot en met de eerste armslag na de start, dus ook de onderwaterfase van de 

zwemmer; bij de schoolslag is dat tot en met de tweede armslag na de start; 

- Het keerpunt controleren vanaf de inzet van de laatste armslag vóór het aantikken van de 

wand tot en met het voltooien van de eerste armslag na het keren; bij de schoolslag is dat 

tot en met de tweede armslag na het keerpunt; 

- Het controleren van de laatste armslag voor het eindpunt en het eindpunt zelf.  

- Het controleren van de namen van de estafetteteams en de volgorde waarin het team start. 

- Wanneer een rugslagstartsteun wordt gebruikt, zal de tijdwaarnemer aan de startzijde de 

steun installeren en verwijderen. 

 

Wat doet u als de zwemmer een fout tegen het D-reglement maakt? 

- Alle door u geconstateerde overtredingen doorgeven aan de scheidsrechter als een voorstel 

tot diskwalificatie. U schrijft in eigen woorden op wat u heeft gezien. Gebruik daarvoor 
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zoveel mogelijk de woorden en formuleringen zoals die in het reglement worden gebruikt. U 

moet dus het D-reglement goed kennen.  

Als tijdwaarnemer doet u dat via de startkaart; als keerpuntcommissaris doet u dat met een 

tijdbriefje dat u dan met de “kamprechter keerpunt” of de reguliere kamprechter meegeeft. 

Als u zelf, als keerpuntcommissaris wegloopt, vraag dan even aan uw collega naast uw baan 

of die tijdens uw afwezigheid de beoordeling in uw baan kan overnemen. 

Schrijf uw voorstel voor een diskwalificatie altijd op uw startlijst. U weet dan precies 

waarover u een voorstel voor diskwalificatie heeft ingediend. Als de scheidsrechter langs 

komt voor een verduidelijking kunt u dat nog even terugzoeken. 

 

Bij enige vorm van twijfel wordt altijd in het voordeel van de zwemmer beslist!  

 

Zie paragraaf 5.2 voor meer informatie over de taken en hoofdstuk 6 voor de andere officialrollen. 

3.3. Startprocedure (D4) 
Bij het begin van elke serie geeft de scheidsrechter een aantal korte fluitsignalen als teken aan de 

zwemmers om zich gereed te maken voor de start en naar het startblok te gaan. In het reglement 

staat dat de zwemmers dan alle kleding moeten uitdoen behalve de zwemkleding. In de praktijk 

zijn de zwemmers al klaar voor de startprocedure. De zwemmers gaan dan meestal naast het blok 

staan. Daarna volgt een lang fluitsignaal van de scheidsrechter waarop de zwemmers op het 

startblok gaan staan.  

Na het overdragen van de leiding aan de starter d.m.v. een gebaar naar de starter met 

uitgestrekte arm volgt het commando van de starter: “Op uw plaatsen...”, waarna de zwemmers 

onmiddellijk een starthouding moeten aannemen met minstens één voet vóór op het startblok. 

Staan alle zwemmers stil, dan volgt het startsignaal. Op het startsignaal reageert u door uw 

stopwatch te starten. U mag dus niet anticiperen op het startsignaal; het gaat om het reageren op 

het startsignaal.  

 

Bij masters-wedstrijden mogen masters vanuit het water of naast het startblok starten. Dat geldt 

ook voor parazwemmers. Om dat mogelijk te maken zal de scheidsrechter het tempo uit de 

wedstrijd halen zodat de zwemmers de gelegenheid hebben om het water in te gaan.  

 

Rugslag start 

De zwemmers aan de rugslag en de startzwemmers van een wisselslag estafette (ook rugslag) 

gaan op het eerste langgerekte fluitsignaal van de scheidsrechter onmiddellijk te water. Op het 

tweede langgerekte fluitsignaal van de scheidsrechter gaan de zwemmers, zonder overdreven 

vertraging, naar het startblok en gaan aan het blok “hangen” door met beide handen de 

handgrepen van het startblok vast te pakken.  

Na het tweede fluitsignaal wordt de start overgedragen aan de starter die de procedure zoals 

hierboven beschreven vervolgt. Op het startsignaal start u uw stopwatch. 

 

Één-startregel 

In Nederland wordt uitsluitend de één-startregel gehanteerd (D4.3). Als een zwemmer een valse 

start maakt, wordt dus niet ‘afgefloten’. De race wordt uitgezwommen en de te vroeg gestarte 

zwemmer wordt achteraf gediskwalificeerd.  
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In geval van een mogelijke valse start overleggen de scheidsrechter en de starter altijd met elkaar. 

Als beide een valse start hebben gezien (op basis van hun waarneming), dan is het ook een valse 

start geweest. De starter schrijft dan het voorstel voor een diskwalificatie. De scheidsrechter 

diskwalificeert de zwemmer door het voorstel te ondertekenen. Bij verschil van mening is het 

uiteraard gewoon een goede start. 

De scheidsrechter mag alleen een start affluiten als degene die de valse start veroorzaakt daardoor 

de anderen benadeelt. Dat kan bijvoorbeeld een veel te vroege start zijn waardoor verwarring bij 

de andere zwemmers ontstaat en zij ook (mogelijk) te vroeg gaan starten. Deze zwemmers worden 

dan eigenlijk gehinderd in hun eigen start. De zwemmer wordt dan voor dat programmanummer 

uitgesloten van deelname en er wordt opnieuw gestart. 

 

3.4. Elektronische tijdwaarneming (D15) 
Indien gebruik wordt gemaakt van de door de KNZB goedgekeurde automatische 

tijdmeetapparatuur, de ETW: Elektronische Tijd Waarneming, zullen de daardoor vastgestelde 

tijden doorslaggevend zijn voor de tijd- en plaatsbepaling (D13.2) en altijd vóór de stopwatchtijden 

gaan (D13.1).  

 

Automatische tijden worden genoteerd tot in 1/100e van seconden (bijvoorbeeld 1.16,14). Als de 

tijdmeetapparatuur de tijd aangeeft tot in 1/1000e van seconden zal het laatste cijfer (duizendste) 

niet gebruikt worden. Afwijken van met de apparatuur vastgestelde tijden of volgorde mag alleen 

als zeer duidelijk is dat die resultaten niet kunnen kloppen.  

De scheidsrechter beslist hierover. 

 

Als official dient u bij elektronische tijdwaarneming zowel uw eigen 

stopwatch, als de backup-knop van de tijdmeetapparatuur te hanteren. 

Dat betekent dus in de ene hand uw stopwatch en in de andere hand 

de drukknop. Dit vergt enige handigheid. Vaak laat een scheidsrechter 

in de juryvergadering een drukknop langs gaan zodat u weet hoe de 

knop “aanvoelt”. Bij de start hoeft u de backup-knop niet in te drukken, dat doet het systeem zelf; 

uiteraard start u dan wel uw eigen stopwatch. 

 

Wees niet verbaasd wanneer uw eigen handmatig geklokte tijd afwijkt van de elektronische tijd. Dit 

is gewoonlijk een verschil van 0,1 tot 0,3 seconden dat wordt veroorzaakt omdat u reageert op het 

 
Rugslag start 

 
Start vanaf het startblok 
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startsignaal terwijl de elektronische tijdwaarneming direct meeloopt. Uw reactietijd is dus het 

verschil.  

 

Neem nooit de elektronische tijd over op uw startlijst. Het is immers de bedoeling dat, als de 

automatisch tijdmeetapparatuur op een of andere manier faalt, uw handgeklokte tijd door de 

Jurysecretaris kan worden opgehaald en in de uitslag wordt gebruikt.  
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4. Toepassing van de reglementen 

4.1. Beoordelen van de keerpunten en het eindpunt 
 

Een zwemmer moet zich tijdens de race houden aan de daarvoor gestelde regels in het 

D-reglement. Deze regels zijn in dit cursusmateriaal behandeld en zijn ook na te lezen in de 

reglementen van de KNZB. Wanneer u er van overtuigd bent dat een zwemmer één of meerdere 

regels in het reglement heeft overtreden, dient u bij de scheidsrechter een voorstel tot 

diskwalificatie in (zie voor meer informatie 5.2). U diskwalificeert dus niet. U dient een voorstel in. 

Als de scheidsrechter er mee akkoord is, zal hij uw voorstel ondertekenen en is het een 

diskwalificatie geworden.  

4.2. Gebruik van signalen (800/1500m) 
 

Op langere afstanden wordt gebruik gemaakt van baanboeken/telborden. 

Daarmee kan niet alleen de zwemmer zien hoever hij of zij in de race is, 

maar ook de officials en ploegleiders die betrokken zijn bij die race. 

 

De baanboeken/telborden worden gehanteerd door de keerpuntcommissaris. 

Voorafgaand aan de race zoekt hij visueel contact met de tijdwaarnemer en 

de zwemmer (aan de overzijde). Met handgebaren wordt dan doorgegeven 

aan welke kant van de baan de zwemmer het boek wil zien. Tijdens de race wordt het baanboek 

vlak boven het water gehouden; je moet dus bukken. Het banenboek wordt getoond als de 

zwemmer de laatste 5m voor het keerpunt komt aanzwemmen en wordt daar gehouden totdat de 

zwemmer na het keerpunt weer wegzwemt. Haal het banenboek niet te vlug weg, sommige 

zwemmers kijken na 5-8m nog terug. 

Het boek mag niet onder water worden gehouden. Het water gaat dan tussen de bladen zitten 

waardoor deze aan elkaar gaan kleven. Daardoor wordt het erg lastig om de klevende bladen los te 

krijgen en goed om te slaan. Zodra de zwemmer weg is, draai je de bladen om. Dan ben je meteen 

klaar voor de volgende ronde. 

 

De boeken zijn alleen “oneven” genummerd. De zwemmer die naar de keerpuntcommissaris toe 

zwemt, ziet dan hoeveel banen hij of zij nog moet zwemmen ná dat keerpunt. 

 

25 meter bad 

Afstand Aantal banen Banenboek begint op 

800m 32 31 

1500m 60 59 

2000m 80 79 

50 meter bad 

800m 16 15 

1500m 30 29 

2000m 40 39 
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In het Lange Afstand Circuit wordt ook een 2000 meter (25 meter bad). Er wordt zelfs een NK 5000 

meter (50 meter bad) gezwommen. De banenboeken beginnen dan op 79 en 99. Vaak is dat niet 

mogelijk omdat het boek niet verder gaat dan 59. Afgesproken wordt dan om het banenboek twee 

of anderhalf keer te gebruiken. De scheidsrechter legt dat uiteraard duidelijk uit in de 

juryvergadering. 

 

Op alle afstanden van 800 meter en langer worden de laatste 2 banen “in gefloten”. De 

tijdwaarnemer geeft dan het fluitsignaal wanneer de zwemmer binnen de rugslagvlaggetjes komt 

(5 meter) voorafgaand aan de laatste twee banen, en houdt het fluitsignaal vast tot het keerpunt is 

gemaakt. Het signaal mag tot 5m na het keerpunt nog worden herhaald als de zwemmer 

wegzwemt. De zwemmer ziet dan aan de overkant het baannummer “1” staan. 

 

Voor deze lange afstanden worden vaak speciale tijdlijsten uitgereikt. Op deze lijsten kunt u elke 

tussentijd noteren. Dat heeft als voordeel dat u precies weet hoever een zwemmer is en dat u niet 

een keer bent vergeten om de tussentijd te noteren. Op deze wijze heeft u ook een controle op het 

aantal banen dat nog op het banenboek moet staan. Reken het eens voor uzelf uit. Wat staat er op 

het banenboek als een zwemmer op de 1500 m nog 550 m moet zwemmen in een 25m bad? 

Alle tussentijden van officiële wedstrijdafstanden zijn “echte tijden”. Deze tijden dienen in de 

uitslag te worden opgenomen (D 2.3.1. en 2.7.11).  

 

Omdat deze lange afstandswedstrijden vaak langdurige wedstrijden zijn, kunnen series worden 

samengevoegd. Er zwemmen dan twee series tegelijkertijd en zwemmen er dus twee zwemmers in 

één baan. Om dat mogelijk te maken gaan de keerpuntcommissarissen als tijdwaarnemers 

fungeren; in de uitnodiging wordt dan aan de deelnemende clubs gevraagd een banenteller te 

leveren (vaak een ouder of een medezwemmer). Door de vele zwemmers tijdens de race en de 

vaak onervaren bordendraaiers is natuurlijk een goede controle op het aantal gezwommen banen 

van groot belang. Deze controle wordt gedaan door een van de kamprechters. 

 

Let op! 

Baanboeken of telborden zijn niet altijd zoals in de afbeelding is weergegeven. Het kan voorkomen 

dat eenvoudige plastic mapjes worden gebruikt. Let er dan extra goed op dat bij het omdraaien de 

bladen niet aan elkaar blijven plakken! 

4.3. Regels voor zwemmers in wedstrijden (D10) 
 

Zwemmers dienen zich tijdens het volgen van wedstrijden uiteraard aan de reglementen te 

houden. Hieronder een opsomming van deze regels.  

Naast de regels zoals die bij de zwemslagen zijn besproken, zijn dat onder meer: 

 Na het lange fluitsignaal van de scheidsrechter staan zij onder toezicht van de starter tot 

het startsignaal is gegeven; daarna staan zij onder controle van de daartoe aangewezen 

juryleden.  

 Geen zwemmer mag starten wanneer het vertrek reeds heeft plaats gevonden. 

 Afzonderlijk starten van zwemmers of ploegen voor, tijdens of na de wedstrijd is niet 

toegestaan. Een uitzondering hierop is als er moet worden overgezwommen. Dat kan nodig 

zijn als 2 of meer zwemmers aanspraak maken op de laatste plaats in een finale of halve 

finale (plaatsingsrace of swim-off). Overzwemmen is ook mogelijk als een zwemmer is 

benadeeld door andere zwemmers. Bijvoorbeeld als een zwemmer in een andere baan is 
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terecht gekomen dan de baan waarin hij is gestart. Het is mogelijk om een “time-trial” aan 

te vragen waarmee individuele zwemmer(s) een poging doet om aan een specifiek limiettijd 

voor een kampioenschap te voldoen of een record te vestigen. 

 Om een geldige (tussen-) tijd in de uitslag te krijgen moet de hele race worden 

uitgezwommen.  

 Hinderen van mededingers, gebruik maken van hulpmiddelen, het zwemmen of beëindigen 

van de race in een andere baan dan die waarin is gestart, het niet juist uitvoeren van de 

aangegeven zwemwijze, en het trekken aan de baanlijnen leidt tot een diskwalificatie.  

 Een zwemmer mag geen hulpmiddelen gebruiken of een zwempak aan hebben waardoor 

zijn snelheid, drijfvermogen of uithoudingsvermogen tijdens een wedstrijd wordt 

ondersteund. Bijvoorbeeld: handschoenen, wetsuits, power bands/stripes, kleefstof, enz.  

Een zwembrilletje, neusklemmen, oordoppen zijn wel toegestaan en ook dubbele badmuts is 

toegestaan. 

 Het gebruik van tape op het lichaam (D 10.8) is niet toegestaan tenzij hiervoor dispensatie 

is verleend door de bondsarts van de KNZB. Dispensatie wordt alleen verleend in geval van 

een permanente medische indicatie. De dispensatie heeft een geldigheidsduur van maximaal 

vijf jaar. Een aanvraag dient minstens een maand vóór de verwachte wedstrijddatum 

ingediend te worden bij de bondsarts. De verleende dispensatie moet aan de scheidsrechter 

getoond worden. Bij de tijden moet worden vermeld dat met tape is gezwommen. 

Met tape kunnen geen records worden gezwommen.  

 Indien het hinderen door anderen de kansen op succes van de gehinderde naar de mening 

van de scheidsrechter heeft beïnvloed, moet hem worden toegestaan te starten in een van 

de volgende series. Indien het hinderen geschiedt in de finale of in de laatste serie, kan de 

scheidsrechter deze laten overzwemmen. 

 Indien zich aan keer- en of eindpunt een stang bevindt die buiten de bassinwand uitsteekt, 

moeten de zwemmers niet aantikken aan deze stang maar aan de wand. 

 Indien slechts één zwemmer voor een nummer is ingeschreven, casu quo aan de start 

verschijnt, moet hij de voorgeschreven afstand zwemmen om registratie van zijn prestatie 

te verkrijgen.  

 Als zwemmers in een programmanummer gelijk zijn geëindigd, dan worden deze zwemmers 

ex aequo in de uitslag opgenomen en zullen dezelfde prijs ontvangen. Van gelijk-eindigen is 

sprake als er voor die zwemmers tot in honderdsten van seconden een gelijke tijd is 

geregistreerd. Dit geldt altijd bij elektronische tijdwaarneming, ook voor gelijke tijden in één 

serie.  

Als wordt gewerkt met handtijden dan is de volgorde van aankomst leidend. Indien in één 

serie twee of meer zwemmers een gelijke tijd hebben dan wordt de volgorde van aankomst 

(vva) aangehouden. De tijden worden dus niet ex aequo in de uitslag opgenomen, maar 

met de toevoeging FJ1 en FJ2. Er is dan dus geen sprake van gelijk eindigen. Dat geldt ook 

in het geval dat zwemmers door middelen een gelijke tijd hebben gekregen. 

 Iedere zwemmer die zijn race beëindigd heeft, evenals iedere zwemmer van een 

estafetteploeg, moet het water zo spoedig mogelijk verlaten. Bij het verlaten van het water 

mogen de zwemmers die hun race nog niet beëindigd hebben, niet worden gehinderd. 

Iedere zwemmer of estafetteploeg die hieraan niet voldoet, zal worden gediskwalificeerd.  

 Iedere zwemmer die niet voor een nummer is ingeschreven en wel te water gaat, zal 

worden gediskwalificeerd voor het eerstvolgende nummer waar hij wel voor is ingeschreven. 

Dat geldt ook indien hij te water gaat als een wedstrijd aan de gang is en voordat alle 

deelnemende zwemmers de wedstrijd hebben beëindigd.  
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Noot 

Coachen is toegestaan vanaf een min of meer vaste plaats aan één van de perrons langs het 

zwembad. Dus coachen vanaf het juryplatform aan de start- of keerzijde is niet toegestaan.  

De plaats moet zijn ingenomen vóór de start van de serie en wel zodanig dat de jury niet gehinderd 

wordt bij hun taken. Vaak worden kamprechters in het meelopen met de race gehinderd door 

coaches die (te) dicht aan de badrand gaan staan om hun zwemmer te begeleiden.   
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5. Afhandeling van formaliteiten 

5.1. Registreren van tussen- en eindtijden 
 

Tijdens een wedstrijd neemt u als tijdwaarnemer alle tussen- en eindtijden op van een race. 

U noteert deze op de startkaart van de zwemmer die daarna wordt verwerkt door het 

jurysecretariaat. Vermeld de tussentijden op de achterzijde van de startkaart, hier heeft u meer 

ruimte. Bij lange afstanden krijgt u een apart formulier voor het noteren van de (tussen)tijden (zie 

voorbeeld in paragraaf 12.3.3). 

 

Per zwemslag / afstand ziet u in het onderstaande schema wat de meest gangbare tussentijden zijn 

voor een 25m-bad. De scheidsrechter geeft in de juryvergadering aan welke tussentijden u 

minimaal dient op te nemen.  

 

Slag / afstand Tussentijden Eindtijd Opmerking (25m bad) 

50m rugslag - 50m 
 

100m rugslag 50m 100m 
 

200m rugslag 50m, 100m 200m 
 

50m schoolslag - 50m 
 

100m schoolslag 50m 100m 
 

200m schoolslag 50m, 100m 200m 
 

50m vlinderslag - 50m 
 

100m vlinderslag 50m 100m 
 

200m vlinderslag 50m, 100m 200m 
 

50m vrije slag - 50m 
 

100m vrije slag 50m 100m 
 

200m vrije slag 50m, 100m 200m 
 

400m vrije slag 50m, 100m, 200m 400m Bij voorkeur alle 50m tussentijden! 

800m vrije slag 50m, 100m, 200m, 400m 800m Bij voorkeur alle 50m tussentijden! 

1500m vrije slag 50m, 100m, 200m, 400m, 800m 1500m Bij voorkeur alle 50m tussentijden! 

100m wisselslag - 100m 25m is op het KP en hoeft meestal niet 

200m wisselslag 50m 200m 
 

400m wisselslag 50m, 100m 400m 
 

 

Daarnaast worden op de estafettes ook de tussentijden genomen van de startzwemmer, dit zijn 

officiële tijden. Bij een estafette neemt u ook alle tussentijden op van alle zwemmers. De 

scheidsrechter geeft dit ook aan bij de juryvergadering.  

 

Meest gangbare estafettes: 

4x 100m vrije slag, 4x 200m vrije slag, 4x 100m wisselslag. 

4x 50m vrije slag, 4x 50m wisselslag.  
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Daarnaast worden bij “Estafettekampioenschappen” ook estafette-onderdelen in de rug-, school- en 

vlinderslag gezwommen. 

5.2. Voorstel tot diskwalificatie 
 

U bent ‘verantwoordelijk’ voor de beoordeling van de zwemmer op de volgende momenten: 

 

Start  Vanaf het startsignaal tot en met de 1e armslag na de afzet als de zwemmer boven 

water komt. U beoordeelt dus de hele “onderwaterfase”.  

Bij de schoolslag beoordeelt u de slag tot en met de 2e armslag na de afzet als de 

zwemmer boven water komt. U beoordeelt dus ook de hele “onderwaterfase”. 

 

Keerpunt  Vanaf de laatste slag vóór het keerpunt tot en met de eerste armslag na het 

keerpunt. U beoordeelt dus de uitvoering van de laatste armslag, het aantikken, de 

hele keerhandeling, de hele “onderwaterfase” na de afzet en de 1e armslag boven 

water. 

Bij de schoolslag beoordeelt u de slag tot en met de 2e armslag na de afzet als de 

zwemmer boven water komt. U beoordeelt dus ook de hele “onderwaterfase”. 

 

Eindpunt  Hierbij beoordeelt u de uitvoering van de laatste armslag en de aantik van het 

eindpunt zelf.  

 

Wanneer u op één van deze momenten één of meerdere overtredingen van het reglement 

constateert (en u bent daar zeker van) dan beschrijft u zo goed mogelijk uw waarneming in eigen 

woorden op het startkaartje (tijdwaarnemerzijde) of op een tijdbriefje (keerpuntzijde).  

 

U doet uw beoordeling altijd op eigen waarneming. Dat betekent ook dat als u de kamprechter iets 

ziet schrijven, u nog steeds uw eigen diskwalificatievoorstel opschrijft. Het kan namelijk zijn dat de 

kamprechter iets heel anders heeft gezien of naar een andere zwemmer heeft gekeken. En ook al is 

dat niet het geval, dan zijn er gewoon meer waarnemingen van dezelfde overtreding. Dat geeft de 

scheidsrechter meteen ook meer zekerheid over het voorstel tot diskwalificatie.  

Het briefje met uw diskwalificatievoorstel komt uiteindelijk (via de briefjeslopers) bij de 

scheidsrechter die al dan niet uw diskwalificatievoorstel overneemt. 

 

Bij een voorstel tot diskwalificatie dient de reden daarvan nauwkeurig en in korte bewoordingen te 

worden omschreven. Gebruik daarvoor de woorden die het reglement ook gebruikt. Ook het 

moment van de overtreding dient u te noteren.  

Bijvoorbeeld: bij de schoolslag “met één hand aangetikt, 75m KP”, “50m KP wand niet aangetikt”, 

of bij de rugslag “50m KP, in borstligging liggen zonder bezig te zijn met het keerpunt”. Gebruik bij 

deze waarneming dus niet het woord “uitdrijven”; het reglement kent dat woord niet.  

Op het keerpunt schrijft u op het briefje ook het programmanummer, serie en baan, als dat er nog 

niet op staat. Maakt u een fout in uw omschrijving? Zet er dan een duidelijke streep doorheen en 

noteer uw omschrijving opnieuw; op de achterkant is meer ruimte, of gebruik een nieuw briefje.  

 

Tip: heeft u meer tijd nodig ga dan met uw rug naar het bad staan. U laat dan zien dat u nog niet 

gereed bent voor de volgende serie. De scheidsrechter zal dan niet door gaan.  
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Tip: schrijf het voorstel tot diskwalificatie ook in uw startlijst. Als de scheidsrechter vragen heeft 

over uw voorstel, heeft u alle informatie bij de hand.  

 

Uiteindelijk heeft alleen de scheidsrechter het eindoordeel over de eventuele diskwalificatie. Hij zal 

uw voorstel voor een diskwalificatie doorlezen en evalueren. Hij kijkt of het voorstel klopt met het 

reglement, of u het wel mocht beoordelen, of het duidelijk is omschreven. Mocht er iets onduidelijk 

zijn dan kan hij bij u langs komen voor een nadere toelichting. Als de scheidsrechter uw voorstel 

voor een diskwalificatie niet overneemt, dan zal hij dat in de meeste gevallen aan u toelichten. Pas 

als de scheidsrechter een paraaf onder uw voorstel zet is het een officiële diskwalificatie geworden 

en wordt het in de uitslag opgenomen. 

 

Noem altijd de afstand waarop u de overtreding heeft gezien! Gebruik geen codes; dat is 

de taak van de jurysecretaris. Gebruik ook geen vreemde afkortingen in de omschrijving; 

die zijn niet voor iedereen duidelijk. Hoewel KP voor keerpunt of EP voor eindpunt, ss 

voor schoolslag, bc voor borstcrawl of vrije slag, etc. voor iedereen wel bekend zijn.  

5.3. Protesten (D20) 
 

In het Nederlandse zwemreglement zijn de protesten geregeld in artikel D20 en is inhoudelijk gelijk 

aan het FINA-reglement met als grote afwijking dat bij de FINA een protest in 1e instantie wordt 

behandeld door de scheidsrechter alleen met daarna de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij een 

aparte 'Jury of Appeal'. In Nederland wordt een protest behandeld door de voltallige jury. Dat zijn 

dus ook de juryleden die op dat moment niet bij de wedstrijd waren omdat zij bijvoorbeeld een 

pauze hadden.  

 

1. In wedstrijden kan tegen afwijkingen van het reglement worden geprotesteerd. Dat geldt 

dus ook protesten tegen waarnemingen die door officials zijn gedaan, als die in de ogen van 

een zwemmer of zijn coach niet stroken met het reglement.  

2. Een protest moet in drievoud worden ingediend bij de scheidsrechter (niet verplicht op 

verenigingspapier). De tweede en derde mogen een kopie zijn. De scheidsrechter 

controleert of alle 3 de teksten gelijk zijn, tekent één exemplaar voor ontvangst, vermeldt 

de tijd op het protest en geeft 1 getekende papier terug aan de indiener. Voordeel van het 

schriftelijk indienen is dat duidelijk is waartegen geprotesteerd wordt; het teruggeven van 

een getekend exemplaar voorkomt dat achteraf gezegd kan worden dat iemand de tekst 

heeft veranderd (blijkbaar is zoiets ooit gebeurd). 

3. Een protest moet binnen 30 minuten na openbaar maken van een uitslag ingediend zijn. 

4. De scheidsrechter roept de voltallige (of nog aanwezige) jury bijeen om in een aparte 

juryvergadering een besluit te nemen. 

5. De scheidsrechter legt als eerste uit hoe de procedure verloopt en wat de klacht is.  

De scheidsrechter leest het protest voor en laat eventueel de indiener nog een toelichting 

geven. De juryleden kunnen dan eventueel nog vragen stellen, waarna de indiener wordt 

verzocht de ruimte te verlaten.  

6. De jury discussieert daarna over de inhoud en stemt over het protest. Bij gelijke stemmen, 

inclusief de stem van de scheidsrechter, wordt het protest afgewezen. De uitslag blijft in dat 

geval ongewijzigd.  



 

 

Tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris 4 

 

37 

7. De uitslag wordt uiteraard gecommuniceerd naar de coach en eventuele gevolgen ervan 

worden door het jurysecretariaat verwerkt in de resultaten. 

8. Een hoger beroep kan uiterlijk binnen twee dagen bij de KNZB worden ingediend. Hieraan 

zijn kosten verbonden indien het beroep wordt afgewezen.  

 

Een protest dat op papier bij de scheidsrechter is ingediend, moet altijd behandeld worden door de 

voltallige (nog aanwezig) jury. Meestal begint een protest met een mondeling bezwaar van de 

coach bij de scheidsrechter en soms kan het probleem in onderling overleg tussen scheidsrechter 

en coach worden afgedaan zonder de gehele, officiële, protestprocedure. 

 

Als de protesterende partij direct door de scheidsrechter in het gelijk wordt gesteld, kan er 

bijvoorbeeld opnieuw worden gezwommen. Bijvoorbeeld hinder bij de start door een flitslicht (een 

en ander moet wel worden bevestigd door andere officials).  

Een ander voorbeeld is een zwemmer die zijn start door een fout van een official mist. Met name 

bij de jongere zwemmers kan dit voorkomen. 
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6. Samenwerken met collega-officials 

6.1. Officialtaken 
In het jurykorps werken alle officials samen om een wedstrijd mogelijk te maken. Om een 

wedstrijd mogelijk te maken moeten verschillende werkzaamheden worden verricht en ook een 

aantal taken worden uitgevoerd waarvoor een bepaalde bevoegdheid is vereist. Voor elke 

bevoegdheid is een opleiding nodig om die taak goed te kunnen uitoefenen. Zie de “Carrièregang” 

op de KNZB-website voor meer informatie over de verschillende opleidingen en examens.  

 

Scheidsrechter – 1-bevoegdheid 

Zoals eerder genoemd heeft de scheidsrechter de algehele leiding over de wedstrijd. Hij is 

verantwoordelijk vanaf de aanvang van de juryvergadering tot het moment dat hij, na afloop van 

de wedstrijd, de wedstrijdterrein verlaten heeft. Vooraf controleert de scheidsrechter of het bad 

aan alle eisen voldoet en overlegt eventueel met de organiserende vereniging voor passende 

maatregelen en aanpassingen. Tijdens de wedstrijd zorgt de scheidsrechter er voor dat alles 

conform de reglementen wordt uitgevoerd. 

 

Afhankelijk van het soort wedstrijd, in het bijzonder bij open water en bij (inter-) nationale 

wedstrijden, zijn er ook assistent scheidsrechters aangesteld om het werk te verdelen. Zij hebben 

tijdens de wedstrijd dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden als de fungerende 

scheidsrechter. 

 

Starter – 2-bevoegdheid 

Vanaf het moment dat de scheidsrechter de korte fluitsignalen geeft ter voorbereiding van de start 

van die serie zijn de starter en de scheidsrechter gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

startprocedure. Eerder werd de startprocedure al toegelicht.  

Bij (inter-) nationale wedstrijden gebeurt het wel dat voor heren- en dames-nummers een aparte 

starter wordt aangesteld. 

 

Kamprechter – K-bevoegdheid 

Tijdens de wedstrijd controleert de kamprechter op de juiste uitvoering van de zwemslagen en 

bepaalt op eigen waarneming wat de volgorde van aankomst bij het eindpunt is. Is waargenomen 

dat de slag reglementair niet goed is uitgevoerd dan doet de K een voorstel tot diskwalificatie.  

Bij langere afstanden wordt ook de voortgang van een race bijgehouden door het aantal banen te 

turven. Dit ter ondersteuning van de baantellers op de keerpunten; dit is zeker noodzakelijk als het 

aantal banen door niet-officials wordt geteld.  

De kamprechter aan de zijde van de scheidsrechter fungeert veelal als plaatsvervangend 

scheidsrechter. Bij bepaalde wedstrijden mag een kamprechter ook als scheidsrechter fungeren (zie 

hiervoor D2.1.4). 

Bij grote wedstrijden en vaak in een 50m-bad lopen er vaak aan beide zijden van het bad twee 

kamprechters. 

 

Jurysecretaris – J-bevoegdheid 

De jurysecretaris is verantwoordelijk voor het verwerken van alle tijden tot een uitslag die in het 

officiële proces verbaal van de wedstrijd wordt opgenomen. De binnengekomen startkaarten, 

briefjes met volgordes van aankomst, diskwalificaties en afmeldingen van zwemmers worden 
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verwerkt tot een uitslag. Bij grote wedstrijden zijn er vaak twee à drie jurysecretarissen actief. De 

jurysecretaris wordt meestal ondersteund door een computerbedienaar die alle tijden digitaal 

verwerkt.  

 

Tijdwaarnemer – 3/4-bevoegdheid 

De tijdwaarnemer neemt alle tijden op die door de zwemmers worden gezwommen. Deze tijden 

worden geregistreerd op de startkaarten. De tijdwaarnemer doet ook de slagcontrole rond het 

keerpunt, na de start en voor het eindpunt. De taken bij lange afstanden zijn reeds besproken.  

Als een tijdwaarnemer na een flink aantal wedstrijden de nodige ervaring heeft opgedaan, kan hij 

of zij worden beoordeeld voor de 3-bevoegdheid. Met deze bevoegdheid kan de tijdwaarnemer ook 

op NK’s fungeren.  

 

Bevoegdheden 

De verschillende bevoegdheden van de officials worden samengevoegd. Bijvoorbeeld een 

scheidsrechter kan de bevoegdheid 13JK hebben, een kamprechter een bevoegdheid 23JK, een 

jurysecretaris kan 3J zijn, een starter kan een 2 zijn, enz.  

Voor openwaterwedstrijden heeft de scheidsrechter een “O”-bevoegdheid nodig. Om dit te 

verkrijgen moet regelmatig cursussen worden gevolgd.  

 

Het is mogelijk dat bevoegdheden komen te vervallen als men niet vaak genoeg in een bepaalde 

bevoegdheid fungeert. Zie hiervoor de “Carrièregang” op de KNZB-website. 
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6.2. Jury bij wedstrijden & juryblad (bijlage D1-C2) 
Een jurysamenstelling bij een reguliere wedstrijd bestaat over het algemeen uit een scheidsrechter, 

één of meerdere kamprechters, een starter, een jurysecretaris en net zoveel tijdwaarnemers en 

keerpuntcommissarissen als er zwembanen in het bad zijn. 

In paragraaf 11.3 ziet u hoeveel officials van een bepaalde rol benodigd zijn. Dit varieert per type 

wedstrijd.  

 

De jury wordt opgenomen in het juryblad (“voorblad”). Dit is een overzicht met alle belangrijke 

gegevens van de wedstrijd: datum, tijdstippen, soort wedstrijd, klokgegevens, en het overzicht van 

de jury zelf.  

Hieronder een voorbeeld. 
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6.3. Klokweigering 
 

Het overkomt iedere tijdwaarnemer wel eens dat de stopwatch niet loopt. Daarom controleert u, 

uiteraard nadat u de 1e slag na de start heeft gecontroleerd, altijd of uw stopwatch ook echt loopt. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij een weigering van de stopwatch toch een tijd te krijgen: 

 

Inzet van reserve-tijdwaarnemers 

Als er een reserve-tijdwaarnemer is 

opgesteld, vraagt u aan hem/haar om de tijd 

in uw baan op te nemen.  

Bij grotere wedstrijden wordt meestal een 

reserve-tijdwaarnemer ingedeeld. Het is een 

extra zekerheid dat er altijd een tijd is.  

 

Collega-official met lege baan 

Het is afspraak dat iedereen zijn stopwatch 

start op het startsignaal van de starter.  

Ook als u geen zwemmer in de baan hebt, 

start u uw stopwatch. U bent dan de 

reservetijd voor die serie. Uw collega’s weten 

dat en vertrouwen erop dat uw stopwatch 

loopt en dat ze u kunnen vragen om de 

zwemmer in uw baan te klokken.  

 

Zwemtijd laten opnemen door collega-

official 

Zijn alle banen bezet, vraag dan een andere 

tijdwaarnemer om bij uw baan de eindtijd op 

te nemen. Vraag een official die voldoende 

tijdverschil heeft tussen de zwemmer in uw 

baan en de zwemmer in een andere baan. Het 

gaat dan uitsluitend om de eindtijd en niet 

meer om de tussentijden want dat zou bij uw 

collega te veel onrust geven. 

Tijdverschil klokken met andere baan 

Als er geen collega-official kan worden 

gevraagd, kan u kiezen voor een lastiger 

oplossing. Het klokken van een tijdverschil 

met een andere baan.  

Kies een referentiebaan uit waar u goed zicht 

op hebt.  

Zet uw eigen stopwatch in werking wanneer 

uw of de andere zwemmer aantikt voor het 

eindpunt. Meet het tijdverschil tussen uw 

zwemmer en de aantik van de zwemmer van 

de baan die u heeft uitgekozen.  

Schrijf op uw startkaart welke baan u als 

referentie heeft gebruikt en welk tijdverschil u 

heeft gemeten.  

Ligt uw zwemmer voor, dan dient het 

tijdverschil bij de tijd van uw buurman in 

mindering worden gebracht, ligt uw zwemmer 

achter dan wordt het erbij opgeteld.  

Het tijdverschil laat u altijd door het 

jurysecretariaat bij elkaar optellen of 

aftrekken. Ga in geen geval zelf rekenen. 

Door de stress en de haast maakt u 

gegarandeerd fouten. De J heeft er meer tijd 

voor om de gezwommen tijd te berekenen.  

 

 

 

Als er helemaal geen tijd is opgenomen dan meldt u dat bij de scheidsrechter. U kan per ongeluk 

de klok hebben uitgezet, de batterij is opeens op, etc. De scheidsrechter heeft altijd de 

mogelijkheid om een tijd op te vragen bij de ploegleiding van de betreffende sporter.  

Laat het moment niet voorbijgaan want dan komen de problemen later. Als u onverhoopt zoiets 

overkomt, meld dat dan zo snel mogelijk na de race aan de scheidsrechter. 

 

Te allen tijde vermeldt u op het startkaartje wat u gedaan heeft! Dat geldt voor tijden, 

diskwalificatievoorstellen, gevoel over een zwemmer, de naam van de zwemmer, afwijkende 

volgorde van estafetteteams, etc. Er is dan altijd achteraf nog een controle mogelijk.  
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7. Omgang met sporters en coaches 

7.1. Sporters & coaches 
Zwemmers aan wedstrijden hebben uiteraard naast de zwemreglementen ook andere 

verplichtingen. Een flink aantal zijn reeds genoemd in paragraaf 4.3 “Regels voor zwemmers in 

wedstrijden (D10)”. 

 

Het goed en fatsoenlijk met elkaar omgaan wordt door iedereen als 

vanzelfsprekend gezien. Het gaat daarbij om gedragsregels die 

maatschappelijk, sociaal maar ook in sportieve zin geaccepteerd zijn. 

Discriminatie op grond van geloof, sexe, kleur, culturele achtergrond, 

e.d. is onacceptabel in het zwemmen. Zelf als de spanningen tussen 

clubs of tussen zwemmers oplopen, is elke vorm van fysiek of verbaal 

geweld onaanvaardbaar.  

Deze regels staan misschien niet altijd op papier, maar worden wel 

door iedereen als normaal beschouwd. Deze gedragsregels gelden voor 

zwemmers, officials, coaches en ouders. De scheidsrechter houdt het naleven van deze regels in de 

gaten en zal ingrijpen als het naar zijn oordeel uit de hand loopt. 

7.2. Weerbaarheid 
Weerbaarheid is: 

 Kunnen omgaan met emoties 

 Eigen grenzen kennen 

 ‘Spanning’ en drukte als een normaal gegeven beschouwen 

 

Positieve beïnvloeding Negatieve beïnvloeding 

Thuis/werksituatie is op orde 

Fysieke voorbereiding (fit zijn) 

Actuele kennis reglementen 

Voorbereiding (tijd en rust) 

Stress in werk of thuissituatie 

Vermoeid of met tegenzin beginnen 

Geen goede kennis van de reglementen 

Negatieve ervaringen 

Te laat arriveren 

 

Omgaan met weerstand: Tips als je weerstand ervaart: 

Rustig blijven Beleefd blijven 

Geen discussies aangaan Emoties laten wegebben (tot 10 tellen) 

Grenzen aan gedrag stellen Rustig uitleggen 

Niet persoonlijk opvatten Oprecht en ‘fair’ blijven 

Afsluiten en verder gaan Duidelijk en ‘to the point’ 

 Focus op je taak 

 

Wanneer u als tijdwaarnemer of keerpuntcommissaris wordt benaderd door een coach of 

zwemmer, verwijst u altijd naar de scheidsrechter. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor 

zowel de uitslag als de voortgang van de wedstrijd.  

 
Code blauw 



 

 

Tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris 4 
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8. Parazwemmen (Bijlage D1) 
Uitgangspunt bij een competitie is het principe van een eerlijke strijd. Om dit mogelijk te maken 

vindt er in de sport vaak een indeling plaats in categorieën: man/vrouw, gewichtsklassen en/of 

leeftijdscategorieën. Para-sporters kunnen op verzoek medisch en sporttechnisch worden 

beoordeeld. Zij worden dan ingedeeld op basis van hun functionele mogelijkheden en beperkingen. 

Na de ‘classificatie’ ontvangt de sporter een verklaring waarin staat aangegeven welke beperkingen 

hij/zij heeft en welke dispensaties daaruit voortvloeien. 

 

De volgende klassen worden in het zwemmen gehanteerd: 

S1 t/m S10 Voor zwemmers met een lichamelijke handicap 

 S1 zwemmers hebben de zwaarste handicap, 

 S10 zwemmers hebben de lichtste handicap 

S11 t/m S13 Voor zwemmers met een visuele handicap  

 S11 zwemmers zijn nagenoeg blind 

 S13 zwemmers hebben een lichte visuele handicap 

S14 Voor zwemmers met een verstandelijke handicap 

S15 Voor zwemmers met een auditieve handicap 

 

Alle zwemwedstrijden, ook waar parazwemmers aan meedoen, worden gejureerd conform het 

KNZB reglement. Het reglementsdeel rond Parazwemmen vindt u in BIJLAGE D 1 – Parazwemmen. 

Dit betekent dat eventuele voorstellen voor diskwalificaties door de juryleden worden voorgelegd 

aan de scheidsrechter. De scheidsrechter beoordeelt de diskwalificatie en tekent deze af. Het zal 

duidelijk zijn dat zwemmers met een handicap in een wedstrijd niet aan alle voorschriften kunnen 

voldoen. Zo zal iemand met een gedeeltelijk geamputeerde arm onmogelijk met twee handen en 

gelijktijdig kunnen aantikken. Op basis van zijn/haar classificatie krijgt de sporter dan een 

ontheffing voor deze ‘aantik-regel’. 

In een enkel geval, zoals in het bovenstaande voorbeeld, is het overduidelijk wat de zwemmer niet 

kan. In dergelijke gevallen geldt als criterium dat de zwemslag “zoveel mogelijk kenmerken moet 

bevatten van de betreffende zwemslag”. Zou deze zwemmer zijn armstomp tijdens de wedstrijd 

gebruiken dan wordt gekeken of hij die arm ook gebruikt bij het keerpunt of het eindpuntdoor deze 

in de richting van het aantikpunt te houden. Dus: bij het zwemmen gebruiken, betekent ook bij het 

keerpunt en het eindpunt gebruiken! Doet hij dit niet, dan is dat een reden om een diskwalificatie 

voor te stellen. 

 

In de meeste gevallen is het veel moeilijker, of zelfs niet door officials aan het bad te beoordelen of 

de zwemmer handelt met de juiste intentie. Het niet gelijktijdig aantikken met twee handen kan in 

het ene geval leiden tot een diskwalificatie, maar in het andere geval, bijv. voor een spasticus die 

een ontheffing heeft voor deze regel, niet. 

 

In alle gevallen waarin de reden voor het afwijken van de voorschriften niet overduidelijk is, wordt 

van de tijdwaarnemers/keerpuntcommissarissen verwacht dat zij een voorstel tot diskwalificatie 

doen. Later kan aan de hand van de uitzondering-codes door de scheidsrechter nagegaan worden 

of de zwemmer een ontheffing had voor de gesignaleerde overtreding en hiervoor dus niet 

gediskwalificeerd zal worden. 

 

Meer informatie vindt u op: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/parazwemmen/  

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/parazwemmen/
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9. Masters Zwemmen (Bijlage D2) 
Algemeen 

In het begrip Masters Swimming betekent Master: senior of oudere, geen ‘meester’ of ‘kampioen’. 

Swimming staat voor de verschillende takken van de zwemsport: wedstrijdzwemmen, 

schoonspringen, waterpolo en synchroonzwemmen. 

 

Het internationale masters-motto is: “Fitness, friendship and understanding”. 

 

Leeftijd / indeling 

Iemand is master bij zwemmen vanaf 20 jaar en er is geen maximum leeftijd. Er zijn masters van 

100 jaar!  

De masters worden ingedeeld in leeftijdscategorieën: 

 20-24 jaar, alleen in Nederland, wordt wel pre-master genoemd 

 25-29 jaar, internationaal de eerste leeftijdscategorie 

 30-34 jaar, en verder per 5 jaar oplopend. 

 

Regels  

De sportreglementen van FINA, LEN en KNZB zijn van toepassing, met enkele uitzonderingen: 

starten mag: 

 vanaf startblok of naast startblok 

 vanuit het water, met minimaal 1 hand aan het startblok of bassinwand 

 

Vlinderslag: 

 Bij de vlinderslag zijn schoolslag-beenbewegingen in de slag toegestaan, met als restrictie 

dat slechts één schoolslagbeenslag per armslag is toegestaan.  

 Voor het keerpunt en het eindpunt is één enkele schoolslagbeenslag zonder een armslag 

toegestaan.  

 Na de start en keerpunt is één schoolslagbeenslag toegestaan voordat de eerste armslag 

wordt gemaakt. 

 

 

Bovenstaande uitzonderingen op de sportreglementen gelden alleen voor Masterszwemwedstrijden. 

Masters mogen uiteraard ook deelnemen aan reguliere competities en wedstrijden maar dan gelden 

voor hen ook de regels van die wedstrijd en dus niet de uitzonderingen. Mastersprogramma’s 

kunnen ook worden opgenomen in een zwemwedstrijd met niet-masters. Dan gelden de 

uitzonderingen voor alleen deze aparte Masters-programmanummers. 

 

Informatie 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/masters_zwemmen   

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/masters_zwemmen
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10. Open Water Zwemmen 
Het hoofdstuk over Open Water Zwemmen behoort niet tot de cursusstof. Met de bevoegdheid (a)4 

mag een official tijdens Open Water Zwemwedstrijden als klokker fungeren.  

Het openwaterreglement is een zelfstandig D-reglement en kan op de KNZB-site worden gevonden. 

 

 

Gedurende de zomermaanden zijn meer dan duizend wedstrijdzwemmers actief in het open water. 

In deze maanden worden er wedstrijden in kanalen, op zee, in meren en plassen gehouden. Hierbij 

staat uiteraard de veiligheid van de zwemmers voorop. U kunt als official worden uitgenodigd om 

uw functie als tijdwaarnemer bij een dergelijke wedstrijd uit te voeren. U heeft hiervoor minimaal 

de bevoegdheid 4 nodig. Het programma van een open water wedstrijd varieert van 250 meter 

voor de jongste kinderen tot wel 5 of 10 kilometer voor senioren. Afstanden boven de 10 kilometer 

worden reglementair marathons genoemd. Voor masters zijn vaak aparte onderdelen in het 

programma opgenomen.  

 

Open water 

Bij open water wedstrijden zijn beduidend lagere temperaturen toegestaan: 15 graden tot 1000 

meter onderdelen en 16 graden bij langere afstanden. De scheidsrechter dient te besluiten om 

wedstrijden af te gelasten c.q. te onderbreken als de weersomstandigheden gevaar voor de 

zwemmers kunnen opleveren. Naderend onweer bij een onoverdekt wedstrijdterrein is een 

dergelijk gevaar. Behalve de scheidsrechter, mag het organiserend comité de wedstrijd ook 

afgelasten of onderbreken.  

 

Juryvergadering 

Tijdens de juryvergadering worden dezelfde punten behandeld zoals eerder is besproken. U werkt 

echter in jurygroepen en bent met de jurygroep gekoppeld aan één of meerdere zwemonderdelen 

van de wedstrijd. De scheidsrechter deelt de indeling van de groepen tijdens de juryvergadering 

mede. In een jurygroep zitten een kamprechter, twee juryleden en twee tijdwaarnemers. Naast de 

jurygroepen zijn er ook kamprechters in bootjes op het water om de zwemslag en het sportieve 

gedrag van de zwemmers te beoordelen. Eventuele bijzonderheden die van toepassing zijn op de 

wedstrijd worden uiteraard ook toegelicht.  
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Tijdwaarnemer 

Als tijdwaarnemer neemt u de tijden op van de zwemmers van een zwemprogramma zodra deze 

eindigen. Uiteraard wordt de stopwatch en de printerklokken gestart op het moment dat de starter 

het signaal geeft. Dit kan een fluit, hoorn of toeter zijn. U heeft regelmatig overleg met uw 

jurygroep om te bepalen of het aantal opgenomen tijden ook klopt met het aantal zwemmers dat 

passeert of is geëindigd. De tijden worden opgenomen met een door de organisatie beschikbaar 

gestelde printerklok; ook wordt bij de start vaak een gewone stopwatch gestart. Tijdens de 

juryvergadering wordt de werking van de printerklok toegelicht.  

 

Nadat alle zwemmers van een onderdeel geëindigd zijn wordt de strook uit de printerklok door de 

groepskamprechter en groepsjurysecretaris(sen) gebruikt om een voorlopige uitslag van te maken. 

De tijden die zijn opgenomen met stopwatch kunnen dan eventueel dienen als backup. Ook kan 

worden gevraagd om bij zeer langzame zwemmers achter te blijven om de tijd op te nemen terwijl 

de anderen alvast beginnen met het uitwerken van de uitslag. 

Wanneer bij het eindpunt ook een keerpunt is gesitueerd wordt soms aan klokkers gevraagd om de 

passage van de zwemmers te controleren en de capnummers op uw controlelijst te noteren; lukt 

dat niet dan kunt in elk geval het aantal zwemmers turven. De groepskamprechter communiceert 

de voortgang van het programmanummer met de scheidsrechter en eventueel de 

veiligheidsfunctionaris. 

 

Keerpuntcommissaris 

Het is ook mogelijk dat u wordt ingezet als keerpuntcommissaris. In dit geval wordt u door de 

scheidsrechter op (in een bootje) of langs de baan gepositioneerd zodat u het passeren van de 

zwemmers langs het keerpunt goed in de gaten kunt houden. U markeert de zwemmers die 

gepasseerd zijn op uw controlelijst (verstrekt door de organisatie). De groepskamprechter 

communiceert de doorgang met de scheidsrechter en eventueel veiligheidsfunctionaris. Na afloop 

van elk programmanummer worden de controlelijsten bij de scheidsrechter ingeleverd. 

 

Meer informatie 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen 

 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen
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11. Carrièregang & bevoegdheden 

11.1. Aanstelling, bevordering & bevoegdheden 
 

De aanstelling tot “4” en het functioneren 

Van de regio ontvangt u na geslaagd te zijn voor het examen een bevestiging van uw aanstelling 

tot “aankomend official 4” en een officialkaart; u heeft dan de bevoegdheid “a4”. Met deze 

bevoegdheid kunt u fungeren als tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris bij zwemwedstrijden, met 

uitzondering van Nederlandse kampioenschappen, landenwedstrijden en daarmee gelijkgestelde 

wedstrijden. Na een positieve beoordeling in de praktijk krijgt u de bevoegdheid “4”. Bij een 

negatieve beoordeling volgt een herkansing. 

 

De Taakgroep Officials en/of uw vereniging kan u op de hoogte stellen van reglementswijzigingen. 

Deze zijn altijd te vinden op de website van de KNZB. Daar kunt u ook de geldende reglementen 

terugvinden. In de juryvergadering zal de scheidsrechter ook aandacht besteden aan eventuele 

reglementswijzigingen. 

 

Het is tevens vereist dat u (ondersteunend) lid bent van uw vereniging. U bent hiermee 

opgenomen in de KNZB ledenadministratie. De Taakgroep Officials voert dan uw bevoegdheden in.  

Op het juryblad wordt achter uw bevoegdheid ook uw bondsnummer vermeld.  

 

 

Behoud en verlies van bevoegdheid 

Om uw bevoegdheid als tijdwaarnemer 4 te behouden dient u minstens 3x per jaar te fungeren. De 

vereniging wordt geadviseerd het functioneren van de 4-officials te bewaken. De regio heeft het 

recht om bij gebleken onvoldoende geschiktheid of onvoldoende fungeren de bevoegdheid te laten 

vervallen.  

 

Bevordering tot 3 

Officials met de bevoegdheid 4 kunnen na voldoende wedstrijdervaring te hebben opgedaan en na 

beoordeling worden aangesteld in de bevoegdheid 3. Ze dienen hiervoor: 

- Minimaal 1 jaar de bevoegdheid 4 te hebben of in veel wedstrijden te hebben gefungeerd. 

Het gaat immers om de ervaring van de official in verschillende type wedstrijden. Een 

LAC-wedstrijd is heel anders werken dan in een Minioren-wedstrijd. 

- Minimaal 6 wedstrijden te hebben gefungeerd in een periode van maximaal 2 jaar 

- Tenminste bij 1 wedstrijd positief beoordeeld te zijn 

 

In al die gevallen heeft de eis betrekking op het fungeren als Tijdwaarnemer en/of 

Keerpuntcommissaris. Met nadruk wordt er op gewezen dat het hier gaat om een beoordeling, 

zodat het voldoen aan deze maatstaven niet automatisch tot bevordering hoeft te leiden.  

Om de bevoegdheid 3 te behouden dient minimaal 4x per jaar gefungeerd te worden. 
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11.2. Carrièregang officials Zwemmen 
 

Voor alle bevoegdheden kan het profiel worden samengevat: 

 

Carrièregang 

Bevoegdheid Opleiding Duur Examen Praktijk 
beoordeling 

Continuering Voorwaarden 

4 Ja 4 à 6 

dagdelen 
van 2½ uur 
een 

praktijkles 
schaduwklok
ken bij 1 
wedstrijd 

Mondeling, 

20 
minuten 

1x, na tenminste 

2x fungeren als 
tijdw./keerp,  
of geen 

opmerkingen in 
laatste 3 
wedstrijden 

3x per jaar2 

fungeren 
(ongeacht 
functie) 

Minimaal 16 jaar 

3 Nee, 
bevordering  

n.v.t. Nee 1x, na tenminste 
6x fungeren als 

tijdw./keerp. 
binnen 2 jaar 

4x per jaar 
fungeren  

(ongeacht 
functie) 

Na min. 1 jaar 
bev. 4 

J Ja 3 tot 4 
dagdelen 
van 2½ uur  

Nee 1x, na tenminste 
2x fungeren als 
Jurysecretaris 

4x per jaar 
fungeren 
(ongeacht 
functie) 

Min. leeftijd 16 
jaar,  
geen bev. 
vooraf nodig. 

K Ja 4 à 6 
dagdelen 
van 2½ uur 

Mondeling, 
30 
minuten 

2x, na tenminste 
2x fungeren als 
Kamprechter  

(voor K-
aanstelling is 

bev. J verplicht) 

4x per jaar 
fungeren 
(ongeacht 

functie) 

Na min. 8 
wedstrijden in 
bev.3. 

Op uitnodiging 
ROC. 

1x als K vooraf 

2 Ja 2 dagdelen 
van 2½ uur 

Nee 1x, na tenminste 
2x fungeren als 

Starter 

4x per jaar 
fungeren, 

waarvan 2x 
als starter 

Min. leeftijd 16 
jaar 

geen bev. 
vooraf nodig 

1 Nee 
min.12x 
praktijk 
begeleiding 

n.v.t. Nee 1x, in andere 
provincie dan 
waar kandidaat 
woont 

4x per jaar 
fungeren, 
waarvan 2x 
als 
scheidsrechter 

Na min. 12 
wedstrijden in 
bev. K. 
Op uitnodiging 
ROC. 

 

 

Deze eisen kunnen veranderen. Voor de actuele versie wordt verwezen naar de volledige 

carrièregang op de KNZB website: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/officials/  

  

                                           

 
2  “Jaar” kan hier uitgelegd worden in de betekenis van kalenderjaar, maar ook als een periode van 12 

maanden (wedstrijdseizoen). 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/officials/


 

 

Tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris 4 

 

49 

11.3. Soorten wedstrijden en functies officials 
 

 

Functionarissen met minimale bevoegdheid (D2.1.4) 

Omschrijving 

wedstrijden 

scheids-

rechter 

kamp-

rechter 
starter 

jury-

secre-

taris 

tijd- 

waar-

nemer 

keer-

punt-

comm. 

kamp-

rechter 

keerp. 

Nederlandse 

Kampioenschappen en 

kwalificatiewedstrijden 

voor FINA/LEN/WPS 

kampioenschappen 

1 K(2) 2 J 3***) 3***) K**) 

Regio kampioenschappen  1 K(2) 2 J 4 4 K**) 

Internationale 

wedstrijden 
1 K(2) 2 J 4 4 K**) 

Nationale 

Zwemcompetitie 

Landelijke klassen 

(Hoofd, A, B en C) 

1 K(2) 2 J a4 a4 K**) 

Alle andere wedstrijden  

(incl. zwemcompetitie) 

****) 

K K(1)*) 4, a2 J *) a4 a4 3**) 

I-wedstrijden en lagere 

niveauwedstrijden 
K - - J - - - 

Onderlinge wedstrijden 3 - - - - - - 

 

*) Bij meerdere kamprechters resp. jurysecretarissen: één met de minimale bevoegdheid K, 

J, de andere kamprechter(s) resp. jurysecretaris(sen) moet(en) minimaal de bevoegdheid 

3 of aK resp. aJ bezitten. 

**) Indien een official wordt aangewezen te fungeren als kamprechterkeerpunt. 

***) Bij een NK-masters en NK-studenten is ook bevoegdheid 4 toegestaan indien het 

onmogelijk is om voldoende officials met bevoegdheid 3 te krijgen. 

****) Voor wedstrijden in het Lange-afstandscircuit kan het bondsbestuur een afwijkende 

samenstelling toestaan, dit zal zijn opgenomen in de wedstrijdbepalingen. 

(  ) Minimale aantal functionarissen 
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12. Bijlagen 

12.1. Leeftijdsbepalingen & beperkingen (D17) 
 

Categorie Jongens Meisjes 

Minioren 1 6 jaar 6 jaar 

Minioren 2 7 jaar 7 jaar 

Minioren 3 8 jaar 8 jaar 

Minioren 4 9 jaar 9 jaar 

Minioren 5 10 jaar 10 jaar 

Minioren 6 11 jaar   – 

Junioren 1 12 jaar 11 jaar 

Junioren 2 13 jaar 12 jaar 

Junioren 3 14 jaar 13 jaar 

Junioren 4 15 jaar 14 jaar 

Jeugd 1 16 jaar 15 jaar 

Jeugd 2 17 jaar 16 jaar 

Senioren 1 18 jaar 17 jaar 

Senioren 2 19 jaar 18 jaar 

Senioren Open 20 jaar en ouder 19 jaar en ouder 

 

De leeftijdscategorie wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van de zwemmer op 31 december 

van het lopende seizoen. Het zwemseizoen loopt van 1 september tot 31 augustus.  

Masters worden in categorieën van 5 jaar ingedeeld. Het seizoen loopt voor hen van 1 januari tot 

31 december. 

 

Deelname van minioren aan wedstrijden kent een aantal beperkingen.  

Leeftijdsgroep Nummers per dag Bijzondere 

bepaling 

Mag zwemmen met 

Minioren 1 
Max. 50m per onderdeel 
Max. 4 onderdelen per 
wedstrijddag 

– Minioren 2 en 3 

Minioren 2 Max. 500m per dag 
Max. 5 onderdelen per 
wedstrijddag 

Maximaal 100m 
vlinderslag 
 

Maximaal 200m 
wisselslag 

Minioren 3 en 4 

Minioren 3 Minioren 4 en 5 

Minioren 4 Max. 1000m per dag 

Max. 5 onderdelen per 
wedstrijddag 

Minioren 5 en 6 (j) 

Minioren 5 en junioren 1 (m) 

Minioren 5 
Minioren 6 en junioren 1 (j) 
Junioren 1 en 2 (m) 

 

 

Voor alle leeftijdsgroepen geldt: 

- Bij deelname in een oudere categorie gelden de beperkingen van de eigen leeftijdsgroep. 

- Het is toegestaan een estafette met meerdere leeftijdsgroepen vanaf minioren 2 te houden 

mits in deze estafettes de zwemmers in de leeftijdsgroepen minioren 2, 3, 4 en 5 per team 
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in gelijke aantallen zijn opgenomen en tegen elkaar uitkomen en met inachtneming van het 

gestelde in dit artikel. 

- Bij deelname aan onderlinge wedstrijden zijn de leeftijdsbepalingen en –beperkingen van 

toepassing. 
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12.2. Oefenvragen examen 
 

C17 SCHEIDSRECHTER 

 Wat zijn de bevoegdheden van een scheidsrechter? 

 Vanaf wanneer en tot wanneer heeft de Scheidsrechter de leiding? 

 

C18 OFFICIALS 

 Bij welke wedstrijden mogen zij niet fungeren? 

 Hoe kunnen officials in aanmerking komen voor reiskostenvergoeding?  

 Zo ja, van welke instantie?  

 Kan bepaald worden en door wie, dat zwemofficials fungeren in voorgeschreven kleding? 

 

D17 LEEFTIJDSBEPALINGEN EN -BEPERKINGEN e.d. 

 D17 Wat zijn leeftijds-bepalingen/beperkingen? 

(Alleen kennis van het feit dat leeftijdsbepalingen/beperkingen bestaan voldoet.) 

 

D18 NIVEAUWEDSTRIJDEN 

 D18.1 Niveau wedstrijden hebben categorieën? Wat houdt dat in? 

 D18.5 Een scheidsrechter mag bij I-wedstrijden een tolerantienorm inbouwen. Wat houdt 

dat in? 

 

D14 WEDSTRIJDBASSIN 

 Waar ligt baan 1, gerekend van de startzijde? 

 Wat weet u over de kleur van de drijvers (baanlijnen)? 

 Op welke afstand van starten keerpunten moeten rugslaglijnen zijn aangebracht en wat zijn 

de minimale / maximale hoogte van deze lijnen? 

 Op welke afstand van de start is de valse startlijn geplaatst. Wat is minimale hoogte? 

 Hoe moeten de startblokken genummerd zijn? 

 Wat is de minimale en maximale watertemperatuur? 

 

D19 INSCHRIJVINGEN 

 Wat is voor de wedstrijd zoal op de startkaart vermeld? 

 Mag er een andere zwemmer starten dan er op de startkaart is vermeld?  

 Hoe moet de startvolgorde bij estafettes worden aangepast. 

 

D19 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 Wat moet er allemaal in een wedstrijdprogramma worden vermeld? 

 

D2 JURY 

 Hoe is de jurysamenstelling (standaardjury)? 

 En hoe bij onderlinge wedstrijden? 

 Wanneer moeten de juryleden zich melden en bij wie? 

 

D2.2.8 JURYVERGADERING 

 Wie leidt de juryvergadering? 

 Noem enige werkzaamheden van de scheidsrechter tijdens de juryvergadering? 

 Hoe worden de klokken gecontroleerd?  
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D2 WERKZAAMHEDEN VAN DE JURY 

 Wie bepalen de volgorde van aankomst? 

 Wie hebben de controle over de zwemmers na het startsignaal? 

 Wie kan een voorstel tot diskwalificeren doen? 

 Wie beslist over een diskwalificatie? 

 Bij welke zwemnummers wordt een waarschuwingssignaal gegeven gedurende de race en 

wanneer? 

 Wie beslist als de kamprechters het niet eens zijn? 

 Van wie ontvangen de kamprechters hun instructies? 

 Wat zijn de taken van de tijdwaarnemers? 

 Wat zijn de taken van de keerpuntcommissarissen? 

 Wat gebeurt er, indien de tijden van de tijdwaarnemers niet overeenkomen met de volgorde 

van aankomst? 

 Hoe wordt er afgerond? 

 Wie noteert alle tijden? 

 Wie stelt de volgorde van de prijswinnaars vast? 

 

D11 tijdwaarneming 

 Wat doet een tijdwaarnemer voordat het startsignaal klinkt? 

 Waar en hoe schrijft u de tijden op? 

 Welke tijden neemt u op? 

 Wat doet u bij een klokweigering? 

 Welke extra taken heeft u bij een LAC-wedstrijd? 

 Is het klokken bij een LAC-wedstrijd anders dan bij een miniorenwedstrijd? 

 Welk onderdeel van de slag beoordeelt u? 

 Wat doet u als u iets onreglementair ziet? 

 Schrijft u een voorstel voor diskwalificatie altijd op? 

 Wat doet als een zwemmer u nat spat bij het keerpunt? 

 Wat doet u als helemaal geen tijd heeft.  

 

D10 VERPLICHTINGEN VAN DE ZWEMMERS 

 Mogen zwemmers tijdens het zwemmen van baan verwisselen? 

 Wat moet een zwemmer doen als hij tijdens het zwemmen in een andere baan terechtkomt? 

 Waarop kan een zwemmer zoal gediskwalificeerd worden? 

 Mag men overzwemmen indien men gehinderd is? 

 Mag men aantikken aan een uitstekende stang? 

 Waartegen moet het keerpunt worden uitgevoerd? 

 Mag er worden afgezet van de bodem? 

 Mag men staan of lopen tijdens een race? 

 Bij welke slag mag een zwemmer wel staan? 

 Indien er slechts één zwemmer is, wordt zijn prestatie dan erkend? 

 Wat is de volgorde bij de wisselslag-estafette? 

 Wat is de volgorde bij de wisselslag persoonlijk? 

 Wat gebeurt er als een individuele zwemmer te water gaat als een wedstrijd aan de gang is? 

 Wat gebeurt er bij een estafette, indien men te water gaat voordat de race is beëindigd? 
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D4 DE START 

 Wat zijn de verschillende stappen in de procedure voor de start? 

 Hoe luidt het startcommando van de starter? 

 Wat gebeurt er met een zwemmer die bij de start te vroeg beweegt of vertrekt? 

 Hoe dient de start te geschieden bij de verschillende zwemslagen? 

 Hoe moet een zwemmer starten die rugslag wil zwemmen op het nummer vrije slag? 

 

D5 t/m D9 ZWEMSLAGEN 

 Beschrijf de schoolslag van start tot eindpunt 

 Beschrijf de vlinderslag van start tot eindpunt. 

 Beschrijf de rugslag van start tot eindpunt. 

 Beschrijf de vrije slag van start tot eindpunt. 

 Wat is t.a.v. de vrije slag voorgeschreven bij de wisselslag persoonlijk en -estafette? 

 Mag tijdens de rugslag de rugligging worden verlaten? Zo ja, wanneer? 

 

D20 PROTESTEN 

 Is er protest mogelijk? 

 Binnen welke tijdslimiet moet een protest worden ingediend? 

 Waartegen kan niet worden geprotesteerd? 

 Wie beslist over een protest? 

 Kan tegen de juryuitspraak beroep worden aangetekend? 

 Wanneer worden in geval van protest de prijzen uitgereikt? 

 

D12 RECORDS (Niet in dit dictaat. Waar zou u dat opzoeken?) 

 In welke zwembassins kunnen Nederlandse records worden gemaakt? 

 Welke tijdmeting is voldoende voor erkenning van een Nederlandse record? 

 Wanneer geen automatische tijdmeet apparatuur wordt gebruikt, kan er dan toch een 

record worden gezwommen? 

 

Bijlagen D1 en D2 

 Wat zijn masters (vanaf welke leeftijd)? 

 Mogen zij aan KNZB-wedstrijden meedoen? 

 Gelden voor masters afwijkende regels indien zij meedoen aan gewone wedstrijden? 

 Zijn er speciale master-wedstrijden? 

 Mogen parazwemmers meedoen aan KNZB-wedstrijden? 

 Wat is een parazwemmer in de betekenis van het D-reglement? 

 Gelden voor hen afwijkende regels? (Niet de regels zelf, doch uitsluitend het bestaan van 

afwijkende regels volstaat!!!)’ 
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12.3. Formulieren 
Op de volgende pagina’s treft u enkele voorbeelden van een startlijst, een startkaart en tijdbriefje 

en lijsten die gebruikt worden bij het zwemmen van een 800 en/of 1500 meter. 

 

12.3.1. Startlijst 
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12.3.2. Startkaart en tijdbriefje 
De startkaarten worden vaak vooraf al bedrukt door het programma waarmee de uitslagen worden 

verwerkt. 

 
 

Tijdbriefjes worden o.a. gebruikt voor reservetijden, voor klokcontrole tijdens de juryvergadering 

en bij het noteren van diskwalificaties op het keerpunt. 
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12.3.3. 800/1500m lijst 
Hiervan zijn ook andere vormen in omloop. Organisaties verstrekken dergelijke lijsten vaak aan de 

officials. 

 

 
 

Bij het ingaan van de laatste twee banen dient de tijdwaarnemer de zwemmer met een fluitsignaal 

te waarschuwen. Het fluitsignaal wordt gegeven vanaf de laatste 5m (vlaggetjeslijn) tot na het 

keerpunt. (Bovenstaande lijst is dus gemaakt voor een 25m bad.) 


