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We beginnen weer!!! 

Het nieuwe seizoen gaat van start. Op woensdag 23 augustus a.s. verwachten wij jullie weer op de 

training; om 16.15 uur voor de warming up en dan om 16.30 uur het water in. Wij zijn nieuwsgierig 

naar jullie vakantieverhalen en wij gaan vol enthousiasme van start. 

Nieuwe figuren 

Elke vier jaar wordt door de FINA (wereld sportbond voor het zwemmen) nieuwe figuren voor het 

synchroonzwemmen bepaald. Dat valt altijd in het jaar ná de Olympische Zomerspelen. Het betreft 

overigens alleen de figuren voor de wedstrijdgroepen Age 1, Age 2, junioren en senioren. Voor de 

aanloopmeisjes gaat men altijd uit van het diploma-programma, en die wijzigt niet. De nieuwe 

figuren die voor de komende vier jaren zijn gekozen zijn als volgt: 

Age 1:  

Vaste figuren: 

106 Straight Ballet Leg 

301 Barracuda 

Groep 1:    Groep 2   Groep 3 

420 Walkover Back   311 Kip    226 Swan 

327 Ballerina    401 Swordfish   363 Water Drop 

Age 2 

Vast figuren 

423 Ariana 

143 Rio 

Groep 1    Groep 2   Groep 3 

351 Jupiter    240a Albatros Half Twist 355f Porpoise Cont. Spin 720 

437 Oceanea    403 Swordtail   315 Seagull 
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Senior en junior 

Vaste figuren 

308i Barracuda Air Born Split Spin Up 360 

355g Porpoise Twist Spin 

Groep 1    Groep 2   Groep 3 

154j-2 London Combined Spin 720 364 Whirlwind   320 Kipswirl Split Closing 180 

330c Aurora Twirl   343 Butterfly   440 Ipanema 

Het betreft per wedstrijdcategorie twee vaste figuren en drie groepjes van elke twee figuren. Die 

groepjes worden per wedstrijd geloot.  

Via deze link kan men zien hoe die figuren er uit zien: 

https://www.facebook.com/synchroswimcoach/ 

 
Onze juryleden en trainers krijgen op de zaterdagen 30 september en 7 oktober een korte cursus om 

de nieuwe figuren onder de knie te krijgen. De figuren gaan per 1 januari 2018 in en dan zijn onze 

trainers helemaal voorbereid om ze goed aan de meisjes aan te leren. M.a.w. wij zijn er klaar voor! 

Nog even ter opfrissing 

Om deel te kunnen nemen aan een Nederlands Kampioenschap (NK, NJK of SynchroBeat) dient twee 

maal per seizoen een minimaal aantal punten (limiet) te worden behaald. De limieten zijn 

ongewijzigd gebleven; zij zien er als volgt uit: 

Age 1:      44 punten 

Age 2 1e jaars:     47 punten 

           2e en 3e jaars:    49 punten 

Junioren: 1e en 2e jaars:  53 punten 

                  3e en 4e jaars:  55 punten 

Senioren:      Solo 62,5 punten 

                       Duet 60 punten 

                       Ploeg 55 punten 

Ander naam 

De FINA heeft ook nog een ander besluit genomen. Zij (en het Internationaal Olympisch Comité IOC) 

vonden dat de naam Synchronized Swimming (Synchroonzwemmen) niet voldoende de lading dekt. 

De FINA heeft daarom besloten om de naam voor onze sport te wijzigen in Artistic Swimming 

https://www.facebook.com/synchroswimcoach/
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(Artistiek zwemmen).  

 

 

Wij als vereniging vinden dit een onverwachte beweging en zijn nogal gereserveerd in het oordeel 

hierover. Op internationaal niveau is hierop al voornamelijk negatief gereageerd en ook wij snappen 

niet waarom deze verandering nodig is. Er zal ongetwijfeld hierover nog discussie ontstaan en wij 

zullen daar op constructieve wijze aan deelnemen. Om je mening te geven over deze 

naamsverandering is de volgende link nuttig: 

https://www.change.org/p/federation-internationale-de-natation-fina-our-sport-is-called-

synchronized-

swimming?recruiter=741768298&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campa

ign=autopublish 
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