
Bepalingen Clubrecords 

Bepalingen bij publicatie van clubrecords gezwommen in wedstrijdverband namens NSZ&WV Hydrofiel. 

Vereisten  

- Een clubrecord kan worden behaald door sneller te zwemmen dan het meest recente 

clubrecord.  Voor het behalen van een clubrecord wordt onderscheid gemaakt op basis van 

zwemafstand, zwemslag, geslacht, 50m bad en 25m bad.  

- Een clubrecord dient te worden gezwommen tijdens een wedstrijd, die door een KNZB of andere 

nationale, bij de FINA aangesloten zwembond is goedgekeurd. Hierbij dient de tijdswaarneming 

te worden uitgevoerd door een erkende official. Daarnaast is de deelnemer veplicht om tijdens 

deze wedstrijd uit te komen voor NSZ&WV Hydrofiel.  

 

Bijzonderheden 

- Voor het behalen van een clubrecord tijdens een NSZK en/of NSK wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen deelnemers die buiten mededinging deelnemen of reguliere deelnemers. 

Hieraan behoort toegevoegd te worden, dat wanneer een deelnemers buiten mededinging een 

clubrecord zwemt, dat deze ten tijde van het behalen van het clubrecord lid is van NSZ&WV 

Hydrofiel.  

- Voor het behalen van clubrecords wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd. Voor 

het behalen van een clubrecord geldt dus een algemene leeftijdsgroep. 

Publicatie 

- Wanneer een tijd, gezwommen tijdens een NSZK en/of NSK voldoet aan de bovengenoemde 

eisen zal de zwemcommissaris die in het jaar van aanvraag zijn/haar bestuursjaar heeft het 

behaalde clubrecord publiceren op de daarvoor bedoelde pagina op www.hydrofiel.nl. Hiervoor 

hoeft de recordhouder zelf geen actie te ondernemen. 

- Wanneer een gezwommen afstand voldoet aan de bovengenoemde eisen, maar niet wordt 

gezwommen tijdens een NSZK en/of NSK dient de deelnemer een aanvraag in te dienen bij de 

zwemcommissaris die in het jaar van aanvraag haar/zijn bestuursjaar heeft. De betreffende 

zwemcommissaris zal op zijn/haar beurt het behaalde clubrecord publiceren op de daarvoor 

bedoelde pagina op www.hydrofiel.nl. 

Erkening clubrecord met terugwerkende kracht 

- Daarnaast kunnen clubrecords die gezwommen zijn in de periode van het zwemseizoen 

2016-2017 tot en met het zwemseizoen 2010-2011, maar niet zijn opgenomen in de huidige 

clubrecords met terugwerkende kracht erkend worden. Hiervoor dient men een aanvraag in te 

dienen bij de zwemcommissaris die in het jaar van aanvraag haar/zijn bestuursjaar heeft. De 

betreffende zwemcommissaris zal op zijn/haar beurt het behaalde clubrecord publiceren op de 

daarvoor bedoelde pagina op www.hydrofiel.nl, mits de gezwommen tijd voldoet aan de 

bovengenoemde eisen. 
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- Gezwommen clubrecords uit het zwemseizoen 2009-2010 en eerder, welke niet zijn opgenomen 

in de huidige clubrecords  kunnen ook met terugwerkende kracht worden erkend. Hiervoor dient 

men samen met de aanvraag  sluitend bewijs te leveren en deze in te dienen bij de 

zwemcommissaris die in het jaar van aanvraag haar/zijn bestuursjaar heeft. De betreffende 

zwemcommissaris zal op zijn/haar beurt de aanvraag in behandeling nemen en zal zo nodig het 

bewijs berkrachtigen en het behaalde clubrecord publiceren op de daarvoor bedoelde pagina op 

www.hydrofiel.nl. 

Vermelding 

- Wanneer een gezwommen tijd voldoet aan de bovengenoemde eisen en/of de aanvraag is 

goedgekeurd zal het behaalde clubrecord worden vermeld op de daarvoor bedoelde pagina op 

www.hydrofiel.nl. de vermelding bestaat uit de zwemafstand, zwemslag, geslacht, 50m of 25m 

bad en de datum waarop het clubrecord is gezwommen.  

- Bij een publicatie van een clubrecord wordt het oude clubrecord vervangen door het nieuwe 

clubrecord. 

- Wanneer een egalisatie van een clubrecord wordt behaald zal deze als een ex aequo worden 

vermeld. Hiervoor gelden verder dezelfde protocollen als voor een verbetering. 
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