Wedstrijdkalender 2017-2018
Toelichting
Hierbij doen wij aan heel wedstrijdzwemmend Nederland een toelichting op de zwemkalender 20172018 toekomen. Omdat de kalender op een aantal onderdelen afwijkt ten opzichte van de kalenders
van vorige seizoenen is deze toelichting op zijn plaats. In de zwemkalender komen traditioneel alle
verschillende leeftijd-, niveau- en ambitiegroepen binnen het wedstrijdzwemmen samen.
Breedtesport en topsport moeten beiden tot hun recht komen.
In de nieuwe zwemkalender moet dit belangrijke uitgangspunt tot uiting komen. Na diverse
overleggen met allerlei groeperingen is de nieuwe zwemkalender tot stand gekomen. Iedereen
tevreden stellen is een illusie. Een goede doordachte kalender met oog voor alle groeperingen is
hopelijk wel gelukt.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de gekozen richting in ieder geval vier seizoenen achtereen
gehandhaafd blijft. Daarnaast zal het definitief publiceren van de volgende zwemkalenders uiterlijk
op 15 januari voorafgaand een het nieuwe seizoen plaatsvinden. Publicatie zal in de toekomst dus
echt tijdig gebeuren.
Periodes
De nieuwe zwemkalender is opgebouwd uit drie perioden. Iedere periode eindigt met een
topwedstrijd: een SwimCup of een NK. Voorafgaand aan een NJJK en NK is er altijd een
regiokampioenschap. Voor iedere leeftijdsfase is er iedere maand tenminste één wedstrijd gepland.
Daarnaast is er door meerdere wedstrijden in één weekend te plaatsen, mogelijk te organiseren in
hetzelfde zwembad, zijn er ten opzichte van vorige kalender vier extra vrije weekenden gecreëerd
waarin verenigingen eigen wedstrijden kunnen organiseren.
Periode 1: september – december (afsluiting NJJK kortebaan en NK kortebaan)
Periode 2: januari – april
(afsluiting 2 SwimCups)
Periode 3: april – juni
(afsluiting NJJK en NK)
Nederlandse Kampioenschappen
De NJJK en ONK kortebaan en langebaan worden aan het einde van periode 1 en periode 3
geplaatst. Hiermee houden we het seizoen op een goed lengte en creëren we een duidelijk
kortebaan en langebaan seizoen. Ook geven we verenigingen de mogelijkheid om de zwemmers van
verschillende leeftijden langer met elkaar te laten trainen en een gezamenlijke opbouw richting de
NJJK en ONK te maken. Beide toernooien worden (waarschijnlijk) gezwommen over 3
wedstrijddagen, maar de definitieve formats moeten nog worden vastgesteld. De junioren zwemmen
hun lange afstanden niet op het NJJK maar op een eerder moment in het seizoen. Jeugd zwemt wel
tijdens het NJJK de lange afstanden. De NK estafette, een monument binnen het Nederlandse
zwemmen, blijft geheel ongemoeid en wordt in september gehouden.
NB: Eén uitzondering gaat vrijwel zeker plaatsvinden in seizoen 2019-2020. Dan zal er in december
2019 een ONK langebaan gehouden worden in verband met kwalificatie voor de Olympische en
Paralympische Spelen.
SwimCups
We introduceren een SwimCup kortebaan in oktober. Dit wordt de laatste kwalificatiemogelijkheid
voor EK of WK kortebaan. Twee SwimCups worden weekend op weekend gehouden in april. Tijdens
deze wedstrijden zwemmen onze toppers voor kwalificatie voor de zomertoernooien. De SwimCups
zijn mediagenieke topwedstrijden, met veel buitenlandse deelname en de beste zwemmers van alle
Nederlandse verenigingen staan aan de start. We kiezen hiervoor om SwimCups duidelijk te
positioneren als onze kwalificatiewedstrijden voor onze topzwemmers. Alle ambitieuze zwemmers in
Nederland horen thuis op deze wedstrijden met internationale allure.
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Regiokampioenschappen
De regiokampioenschappen zijn voor veel zwemmers het sportieve hoogtepunt. Voor anderen is het
de opmaat richting het NJJK en NK. Daarom plaatsen we zowel op kortebaan als langebaan de
regiokampioenschappen voorafgaand aan de NJJK en NK. We continueren het format van 2
weekenden zoals in seizoen 2016-2017 is ingericht. Regio’s kunnen, binnen de gestelde criteria en
bepalingen, kiezen om de kampioenschappen provinciaal, regionaal of anderszins te organiseren,
afhankelijk van het niveau van de sporters in de betreffende omgeving.
Zwemcompetitie
De zwemcompetitie gaat in seizoen 2017-2018 niet veel veranderen. Voor de landelijke klassen
blijven het vier rondes, aangevuld met een finaleronde voor de Hoofdklasse en promotie- en
degradatiewedstrijden voor de Hoofd- en A-klasse. De regionale klassen gaan terug naar 5 rondes.
Challengers
Er worden een beperkt aantal Challengers ingepland. De doelstelling van Challengers is om in een
compact format met series en finales voor onze meest talentvolle zwemmers een mogelijkheid te
bieden zich voor te bereiden op later piekwedstrijden. Maar het is ook de uitdrukkelijke bedoeling
dat andere zwemmers hun races kunnen oefenen tijdens Challengers.
Circuits
Over de circuits is veel te doen geweest. Nadrukkelijke opstartproblemen bij met name de juniorenjeugd variant hebben afgelopen seizoen menig wedstrijdorganisator hoofdpijn bezorgd. Met een
aantal fikse aanpassingen willen we volgend seizoen de problemen oplossen en ook meer
verenigingen enthousiast krijgen om mee te gaan doen.
We hebben in de nieuwe opzet 3x SwimKick-Minioren wedstrijden, 3x Minioren-Junioren wedstrijden
en 4x Junioren-Jeugd wedstrijden met series en finales. Uiterlijk 1 mei zal er een separate
toelichting komen waarin we de Circuits 2017-2018 verder toelichten.
NB: In het najaar 2017 zal er een werkgroep ingericht worden die met ideeën en initiatieven komt
hoe we de instroom in het wedstrijdzwemmen via SwimKick kunnen vergroten. Het is duidelijk dat
naast de geplande 3 wedstrijden voor SwimKick er door clubs nog allerlei andere activiteiten
georganiseerd kunnen worden om jonge kinderen enthousiast te krijgen voor wedstrijdzwemmen.
Overige Miniorenwedstrijden
Vast onderdeel van de zwemkalender zijn de Regio Minioren Club Meet, Regio Miniorenfinales en de
Nationale Arena Club Meet. Deze miniorenwedstrijden zijn zeer belangrijk in de ontwikkeling van de
miniorenzwemmers en behouden hun identiteit en plek in de kalender.
Clubwedstrijden
Binnen de nieuwe zwemkalender is er meer ruimte wedstrijden georganiseerd door verenigingen.
We hopen dat verenigingen hier voor alle leeftijdsgroepen volop gebruik van gaan maken.
De bepalingen van de diverse wedstrijden, inclusief de NK’s, worden uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Wij
hopen dat we met deze toelichting duidelijkheid gegeven hebben over de gedachten achter de
nieuwe zwemkalender.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Dellebeke
(programma coördinator zwemmen)

André Cats
(technisch directeur)
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