
Informatie competitie / wedstrijden:                                 

 

 Nationale Zwemcompetitie.                                                                                                                        

De Nationale Zwemcompetitie wordt door de KNZB georganiseerd. De doelstelling is dat alle 

zwemverenigingen die bij de KNZB zijn aangesloten deel kunnen nemen aan deze competitie, 

zodat zij zich als team kunnen meten met andere verenigingen van min of meer gelijke sterkte. 

Om dit te bereiken is de Nationale Zwemcompetitie opgedeeld in drie Regio niveaus en vier 

Landelijke niveaus. ZPC bubble zwemt in District 1 – Regio Noord.  Voor een selectielid zijn dit 

verplichte wedstrijden. Afzeggen is niet toegestaan. Tenzij je toch een geldige reden hebt. De 

Nationale zwemcompetitie bestaat uit vier ronden (wedstrijddagen).   Tijdens de VC worden de 

gezwommen afstanden omgezet in punten en bij elkaar opgeteld.  

 KNZB lange afstand Circuit.                                                                                                   

Het KNZB Lange Afstand Circuit is in het leven geroepen om het oefenen en zwemmen van 

langere afstanden in de breedte te stimuleren. Voor verenigingen is het de manier om op 

eenvoudige wijze veel zwemmers de langere afstanden te laten oefenen. De vereenvoudigde 

organisatie en regelgeving en een individueel- en verenigingsklassement maken organisatie en 

deelname extra aantrekkelijk.     

 KNZB Circuits.                                                                                                                                               

Sinds het seizoen 2016-2017 heeft de KNZB een nieuw wedstrijdcircuit ingevoerd. In het 

verlengde van het Swimkick en Minioren programma wordt een Junioren en een Jeugd circuit 

toegevoegd aan de wedstrijdkalender. Het nieuwe circuit heeft als doel om complete zwemmers 

en zwemsters op te leiden.  

 Kampioenschappen.                                                                                                                                       

Gedurende het seizoen worden er verschillende kampioenschappen en finales gezwommen. Op 

Provinciaal ,Regionaal en Landelijk niveau. Om hier aan deel te kunnen en mogen nemen behoor 

je aan bepaalde limiettijden te voldoen. Deze zijn van te voren vastgelegd.                                             

–  Regional Winter Kampioenschappen. Het PWK is voor de snelste zwemmers(junioren en 

ouder) uit de provincie Groningen. Deze wordt sinds het seizoen 2017-2018 in november 

gezwommen. Er zijn limiettijden vastgesteld. Voor de B Kampioenschappen echter niet. 

 –– Regionale Zomer Kampioenschappen. De snelste zwemmers van regio Noord die aan een 

limiet voldoen, mogen hier aan deelnemen. De wedstrijd vindt in Mei plaats in het 50 m bad te 

Drachten. Kwalificeren kan zowel met een tijd gezwommen in een 25 m of 50 m bad.                              

– Regionale B kampioenschappen. Voor de zwemmers die net niet een limiet weten te behalen 

wordt het B kampioenschap georganiseerd. Per afstand zijn medailles te winnen.                             

– Regionale Minioren Finales. Deze vindt plaats in juni in regio Noord.  De 18 of 24 snelste 

minioren van de Regio mogen hier aan meedoen. Kwalificeren kan tijdens de voorrondes.             

– 25 of 50 m finales.  Deze finales vinden plaats in Juni in de provincie Groningen. Per niveau en 

per afstand worden er medailles uitgereikt.                                                                                                 

– Jaargangfinale. Het officieuze NK voor de minioren. De snelste 24 zwemmers/zwemster van 

Nederland mogen hier aan deelnemen. De korte baan vindt in februari plaats in Leiden en de 

langebaan (50 m bad) in juni in Dordrecht.                                                                                                      

– NJJK. Het Nederlands Junioren en Jeugd Kampioenschap.  Deze worden 2x per jaar gehouden. 



In december vindt het plaats in een 25 m bad. In de zomer in een 50 m bad. Aan dit 

kampioenschap mogen junioren en jeugd zwemmers mee doen die aan de limieten voldaan 

hebben.                                                                                                                                                                

– ONK. Open Nederlands Kampioenschap. Ook deelnemers uit het buitenland mogen hier aan 

deelnemen. Deze wedstrijd wordt 2x per jaar gehouden. In Oktober op de korte baan en in 

April(Swimcup) op de langebaan. Om hier aan deel te mogen nemen behoor je te voldoen aan de 

limieten die vooraf vastgesteld zijn.                                                                                                              

– ONMK. Open Nederlands Master Kampioenschap. Het ONMK is het Nederlands 

Kampioenschap voor Masters. In leeftijdscategorieën van 5 jaar strijden de zwemmers tegen 

elkaar. Het kampioenschap op de korte baan vindt plaats in januari en op de langebaan in mei.  

 25-50 m competitie.                                                                                                                                       

De 25/50 is een circuit dat bestaat uit zes delen. Het circuit is opgezet voor beginnende 

wedstrijdzwemmers en zwemmers op C, D of E niveau. Zoals de naam al zegt worden er bij deze 

wedstrijden 25 en 50 meters gezwommen. Op de eerste afstand van de wedstrijd vallen 

medailles te winnen. Als een zwemmer een A of B niveau heeft mag deze helaas niet meer mee 

doen. Aan het eind van het seizoen wordt er een 25 en een 50 meter finale gezwommen. Door 

mee te doen aan de voorrondes kunnen de deelnemers zich kwalificeren. Per wedstrijd staat het 

vast op  welke afstanden de zwemmers kunnen starten. 

 Minioren Clubmeet: een wedstrijd waarin de minioren van de verenigingen de strijdt tegen 

elkaar aangaan. Net als bij de VC worden de prestaties van de zwemmers omgezet in punten en 

de beste vereniging wint en mag naar de landelijke finale. Deze wedstrijd vindt meestal in 

november plaats.  

 Uitnodigingswedstrijden. Er zijn een heleboel wedstrijden die hieronder vallen. Dit kan zowel 

binnen als buiten de provincie zijn. Ook verstaan we hier buitenlandse wedstrijden onder. En 

natuurlijk onze eigen Zechstein Zwemtoernooi. Sommige uitnodigingswedstrijden hebben een 

verenigingsklassement, bijv. de Gervobokaal. Hiervan word dan ook gevraagd om je liever niet af 

te melden. De meeste wedstrijden zijn voor je individuele prestatie (medaille wedstrijden en 

limietwedstrijden).Sommige wedstrijden zijn alleen voor een bepaalde doelgroep. 

 


