
Competitieschema 2019 

Vanaf 2018 heeft de CMAS besloten om nieuwe afstanden toe te voegen aan het vinzwemmen . Het 

betreft de 400 meter BiFins, 4 x 50 Afstand Duiken en gemengde estafettes (met 2 dames en 2 heren 

in willekeurige volgorde).  Deze nieuwe afstanden worden zo veel mogelijk ook meegenomen op het 

NK2019. Het  competitieschema 2019 is gelijk aan die van 2018, met ook weer de keuze om in 

wedstrijd 6 de 400 BiFins te zwemmen in plaats van de 400 MV. 

 De uitgangspunten voor de jaarlijkse competitie zijn als volgt: 

 er wordt 3 keer in een 50 meter en 3 keer in een 25 meter bad gezwommen. 

 de korte afstanden( tot en met 200 meter) worden 4 keer per jaar gezwommen. Enige 

uitzondering zijn de 25 meters, die worden 3 keer gezwommen, uiteraard in een 25 meter 

bad. 

 de middellange afstand  (400 meter) wordt 3 keer per jaar  gezwommen. 

 de lange afstanden worden 2 keer per jaar gezwommen. De 1500 meter altijd in een 50 

meter bad, de 800 MV zowel in een 25 meter bad als in een 50 meter bad. De 800 PL staat 

niet ingepland. Deze kan op aanvraag worden gezwommen (ten koste van een 800 MV of 

1500 MV). De 200 PL (BM) mag tijdens de 400 PL worden gezwommen. 

 iedere wedstrijd heeft minimaal 3 MV-afstanden, 1 of 2 BiFin afstanden en 1 perslucht 

afstand op het programma. 

 we stimuleren dat de 25m afstanden alleen door D en E categorie worden gezwommen en 

eventueel de nieuwe zwemmers. Geroutineerde zwemmers volgen zoveel mogelijk de 

afstanden zoals die in het reglement  staan. 

 De extra estafettes MIXED en 4x50 AD worden toegevoegd, er kunnen dus wedstrijden zijn 

met twee estafettes op het programma. Na wat experimenteren plannen we deze net voor 

de pauze in. 

 Een goede verdeling in het jaar van de afstanden, waarbij een wedstrijd maximaal 3 uur 

duurt. Bij de verwachte tijdsduur van de wedstrijden  is uitgegaan van het aantal series van 

de afgelopen wedstrijden. 

Dit leidt tot het volgende schema:   

2019w1 
(50m bad) 

2019w2 
(25m bad) 

2019w3 
(50m bad) 

2019w4  
(25m bad) 

2019w5  
(50m bad) 

2019w6  
(25m bad) 

    50 AD   25 AD   50 MV 25 AD 50 AD 25 AD 

  400 BF   50 AD 800 MV 50 AD 1500 MV 100 MV 

1500 MV 200 BF 200 BF 100 BF 100 BF 800 MV 

  400 MV 100 MV 100 MV 200 MV 200 MV 100 BF 

   400 BF   

 4x 50 MV mix 4x50 AD mix 4x50 MV mix 4x 50 MV 4x 50 AD mix 

    50 MV   25 MV   50 BF  50 MV 25 MV 

  200 BF 400 MV 200 MV 25 MV 100 PL 50 BF 

  400 PL   50 BF 100 PL 50 MV 100 MV 400 MV/BF 

  100 BF 200 MV  200 BF 50 BF 100 PL 

 100 PL  400 PL   

4x200 MV 4x100 MV 4x100 MV 4x50 MV  4x200 MV 4x 50 MV 

  



Puntentelling 

Tijdens de competitiewedstrijden kunnen punten verdiend worden. Met ingang van de competitie 

2012 stellen we ook de competitiekampioen vast. Doel van de Commissie Vinzwemmen was dat er 

een levendige competitie zou ontstaan met veel deelnemers en hoge opkomsten bij alle wedstrijden. 

Op basis van de gezwommen tijden worden punten verdiend en aan het einde van de competitie is 

de zwemmer met de meeste punten competitiekampioen.  We kenden twee klassen: heren en 

dames. De punten konden verdiend worden door: 

- Vaak deel te nemen aan de competitiewedstrijden; 

- Veel afstanden te zwemmen tijdens de competitie; 

- Hard te zwemmen. 

In 2015 heeft de commissie vastgesteld dat ons doel van een levendige, drukbezochte competitie 

bereikt was. Vanaf 2016 tellen dan ook alleen de drie beste prestaties per wedstrijd mee en hebben 

we drie leeftijdsgroepen per geslacht. Een zwemmer kan dus best vijf afstanden doen, maar alleen de 

drie beste resultaten (meeste punten) tellen mee. Ook met de 1500 MV en 800 PL kunnen punten 

verdiend worden. De beste drie dames en heren van leeftijdscategorie E, categorieën D/C/B en 

categorieën A/M/V van de competitie krijgen een certificaat. 

Op basis van een referentietabel met tijden wordt per leeftijdsklasse en per discipline bepaald 

hoeveel punten elke zwemmer gescoord heeft. Het programma Meet Manager berekent op basis van 

de referentietijden en een algoritme “Cubed FINA” (dat ook bij het wedstrijdzwemmen wordt 

gebruikt) het aantal punten dat de zwemmer heeft verdiend met de gezwommen tijd. Indien de 

referentietijd wordt gezwommen verdient een zwemmer 1000 punten. Uiteindelijk wordt de ranglijst 

bepaald door het totaal aantal punten over alle gezwommen afstanden op te tellen. 

Als commissie hebben we erg zitten worstelen met het vaststellen van goede referentietijden. Waar 

mogelijk willen we de bestaande Nederlandse Records als basis nemen. Daarbij liepen we echter 

tegen het feit aan dat niet op alle afstanden en disciplines records zijn vastgesteld en sommige 

records niet echt scherp zijn. Om al te grote verschillen te voorkomen, heeft de commissie besloten 

dat per afstand niet meer dan 1100 punten verdiend kunnen worden. 

De uitslagen met punten (PDF) zijn te vinden op de website www.vinzwemmen.nl. Ook de ranglijst is 

daar te vinden. 

Reacties, vragen, op en/of aanmerkingen zijn zeer welkom en ontvangen we graag op het mailadres  

vinzwemmen@onderwatersport.org 

Commissie Vinzwemmen, mei 2018 
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