
Wijzigingen reglement Zwemmen per 1-1-23 

Vanwege door de FINA onlangs aangenomen reglementswijzigingen ingaande 1 januari a.s. zullen 

ook in het Nederlandse zwemreglement (D) een aantal artikelen worden aangepast en van kracht zijn 

met ingang van 1 januari a.s.. Alle zwemmers, coaches en officials worden verzocht goede notitie van 

deze wijzigingen te nemen. Het aangepaste D-reglement staat nu op de website van de KNZB op de 

pagina Reglementen, met een versie met daarin in geel gemarkeerd de wijzigingen. Tijdens een 

official seminar met de FINA en LEN zwemcommissie voorzitter is er een toelichting en interpretatie 

van de regels meegegeven, zie hiervoor onderstaande.  

Tevens zal een nieuwe diskwalificatiecodelijst per 1 januari 2023 van kracht zijn, ook deze is 

gepubliceerd op de KNZB website.  

Voornaamste wijzigingen betreffen: 

- Schoolslag: de zinsnede “in hetzelfde horizontale vlak” bij zowel de armen als de benen is 

niet langer van toepassing. Het gaat er nu uitsluitend nog om dat alle bewegingen van de 

armen/benen gelijktijdig zijn, zonder afwisselende bewegingen. Dat betekent dat een 

schaarslag van de benen is toegestaan en armen over elkaar mogen bewegen, zolang het 

maar een gelijktijdig uitgevoerde beweging is van beide armen of beide benen. 

Wat scheef liggen vanuit de heupen vormt ook geen reden voor diskwalificatie, zolang ook 

hier sprake is van een gelijktijdige beweging. 

 

- De start: tekst wordt “De start ingezet voordat het startsignaal is gegeven”. (artikel D 4.3), in 

het Engels “initiating a start”. Als toelichting is gegeven dat de volgende situaties geen reden 

voor diskwalificatie zijn:  

• Een onbedoelde kleine beweging met de voet; 

• Een onbedoelde, niet bewuste trilling in het lichaam; 

• Per ongeluk in het water vallen zodra het startcommando klinkt waarbij overduidelijk 

geen sprake is van opzet in starten voor het startsignaal. In dat geval affluiten en 

opnieuw starten met alle deelnemers.  

 

- Video beoordeling door de jury: deze nieuwe taak die bij de EK, WK en Olympische Spelen 

wordt uitgevoerd is nu in het reglement geregeld. Dit gaat om gebruik van video-apparatuur 

met aparte officials die met behulp van de beelden het zwemmen beoordelen, waarbij het 

ter beoordeling aan de scheidsrechter is om de te gebruiken apparatuur door de jury te 

accepteren en in te zetten. Uitgangspunt is daarbij dat de apparatuur en het gebruik daarvan 

dusdanig is dat een eerlijke en integere beoordeling voor alle zwemmers van toepassing is 

door de inzet van de apparatuur en de betreffende speciaal aangewezen officials, inclusief 

“real time”- en slowmotion-beoordeling . In Nederland zal dit betekenen dat voornamelijk bij 

Nederlandse Kampioenschappen in de nabije toekomst dit ingezet zal worden.  

Vanuit de hand opgenomen beelden zijn niet geschikt voor de in het reglement bedoelde 

video beoordeling, noch beelden opgenomen door niet aangewezen officials die aan de 

scheidsrechter worden getoond (bijv. door coaches of ouders).  

 

- Gebruik van technologie en dragen van geautomatiseerde data verzamelende apparatuur 

waarbij er uitsluitend sprake is van het vergaren van data, dus eenrichtingsverkeer. 

Smartwatches zijn niet toegestaan, daar hier ook sprake kan zijn van data verzenden, 

signalen geven aan de zwemmer. Bij twijfel zal de gebruiker aan de jury moeten aantonen 

dat er slechts sprake is van data verzamelen en geen mogelijkheid van verzenden e.d..  



De TORZ (taakgroep Officials & Reglementen van de KNZB) wil vooral alle officials meegeven, in 

lijn met de insteek vanuit FINA, dat we het fungeren en beoordelen tijdens wedstrijd niet te 

moeilijk moeten maken, bedenk geen regels die er niet staan. Het is niet de bedoeling dat we op 

zoek gaan naar een regel om te kunnen diskwalificeren.  

Zeer waarschijnlijk zal er in maart a.s. een wijziging komen in het FINA-reglement omtrent de 

finish van de rugslag, doch we wachten het besluit en publicatie hierover af.  


