
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Regels	  voor	  de	  erkenning	  van	  Nederlandse	  records	  (versie	  1.3	  januari	  2010)	  
	  
	  
1.	  Algemeen	  
	  
1.1	   Een	  Nederlands	  record	  kan	  op	  twee	  manieren	  worden	  verbroken:	  	  
-‐	   tijdens	  een	  (inter)nationale	  wedstrijd	  die	  wordt	  erkend	  door	  AIDA	  International	  of	  
	   de	  DFA	  en	  voldoet	  aan	  alle	  eisen	  beschreven	  in	  de	  AIDA	  International	  competitie	  
	   regels	  die	  op	  het	  moment	  van	  de	  wedstrijd	  gelden.	  	  
-‐	   tijdens	  een	  vooraf	  bij	  de	  DFA	  aangekondigde	  recordpoging.	  
	  
1.2	   Voor	  de	  erkenning	  van	  Nederlandse	  records	  in	  freediving	  gelden	  in	  eerste	  plaats	  
de	  internationale	  regels	  van	  AIDA	  International	  (Regulations	  for	  International	  Freediving	  
Competitions	  en	  Regulations	  for	  the	  recognition	  of	  records)	  die	  op	  het	  moment	  van	  de	  
wedstrijd	  of	  de	  aanvraag	  van	  een	  recordpoging(en)	  van	  toepassing	  zijn.	  De	  
uitzonderingen	  of	  aanvullingen	  op	  deze	  regels	  die	  specifiek	  gelden	  voor	  Nederlandse	  
records	  worden	  beschreven	  in	  dit	  document.	  
	  
1.3	   Een	  Nederlands	  recordhouder	  dient	  minimaal	  18	  jaar	  oud	  te	  zijn,	  lid	  te	  zijn	  van	  een	  
Nederlandse,	  bij	  AIDA	  aangesloten	  bond	  en	  dient	  de	  Nederlandse	  nationaliteit	  te	  
bezitten.	  
	  
1.4	   De	  door	  AIDA	  Nederland/NFDB	  erkende	  records	  zijn	  overgenomen	  ten	  tijde	  van	  de	  
oprichting	  van	  de	  Dutch	  Freediving	  Association	  en	  gelden	  dus	  als	  officiële	  Nederlandse	  
records.	  
	  
1.5	   Een	  Nederlands	  record	  kan	  alleen	  worden	  erkend	  indien	  het	  een	  door	  AIDA	  
International	  erkende	  discipline	  betreft.	  
	  
1.6	   Voor	  de	  erkenning	  van	  een	  Nederlands	  record	  is	  geen	  dopingtest	  noodzakelijk.	  
Wanneer	  een	  dopingtest	  deel	  uitmaakt	  van	  de	  procedures	  van	  de	  wedstrijd	  zal	  de	  
uitslag	  van	  deze	  dopingtest	  wel	  mee	  worden	  genomen	  in	  de	  uiteindelijke	  erkenning	  cq	  
zullen	  de	  internationale	  doping	  richtlijnen	  gevolgd	  worden	  in	  het	  geval	  van	  een	  
positieve	  test.	  
	  
1.7	   In	  alle	  gevallen	  waarin	  de	  internationale	  regels	  van	  AIDA	  International	  én	  deze	  
regels	  niet	  volstaan	  of	  in	  geval	  van	  afwijkingen	  van	  het	  hierin	  gestelde	  beslist	  het	  DFA	  
bestuur.	  



2.	  Erkenning	  van	  een	  Nederlands	  record	  
	  
2.1	   Erkenning	  van	  een	  Nederlands	  record	  kan	  uitsluitend	  plaatsvinden	  door	  het	  DFA	  
bestuur	  en	  indien	  aan	  alle	  regels	  en	  voorwaarden	  is	  voldaan.	  
	  
2.2	   Indien	  het	  record	  wordt	  behaald	  tijdens	  een	  wedstrijd	  dient	  de	  atleet	  zorg	  te	  
dragen	  voor	  de	  aanlevering	  van	  een	  door	  het	  jurerende	  jurylid	  of	  het	  hoofd	  van	  de	  jury	  
ondertekent	  formulier	  “DFA	  national	  record	  report”	  van	  de	  DFA	  (te	  vinden	  op	  de	  
website	  of	  aan	  te	  vragen	  bij	  het	  bestuur).	  
	  
2.3	   Indien	  het	  record	  wordt	  gehaald	  tijdens	  een	  recordpoging	  is	  de	  jury	  
verantwoordelijk	  voor	  het	  aanleveren	  van	  het	  formulier	  “DFA	  national	  record	  report”	  en	  
videobeelden	  van	  de	  geslaagde	  recordpoging.	  	  
	  
	  
3.	  Aankondiging	  van	  een	  recordpoging	  
	  
3.1	   De	  aanvraag	  dient	  minimaal	  vier	  weken	  (28	  dagen)	  voor	  de	  datum	  van	  het	  
evenement/de	  recordpoging	  ontvangen	  te	  zijn	  door	  de	  DFA	  en	  dient	  minimaal	  het	  
volgende	  te	  bevatten:	  	  
-‐	   de	  gegevens	  van	  de	  atleet	  
-‐	   medische	  keuring	  niet	  ouder	  dan	  1	  jaar	  en	  geldig	  in	  het	  land	  waarin	  de	  

recordpoging	  plaatsvindt.	  
-‐	   een	  kopie	  van	  het	  paspoort	  (indien	  nog	  niet	  aanwezig	  bij	  de	  DFA)	  	  
-‐	   een	  beschrijving	  van	  het	  evenement/de	  recordpoging	  dat	  minimaal	  de	  volgende	  

gegevens	  moet	  bevatten:	  datum,	  tijd	  en	  plaats	  van	  het	  evenement,	  
veiligheidsmaatregelen,	  vrijwilligers	  en	  medische	  staf	  en	  de	  te	  gebruiken	  
materialen.	  

	  
3.2	   Zodra	  de	  aanvraag	  door	  de	  DFA	  compleet	  is	  ontvangen	  en	  is	  goedgekeurd	  kondigt	  
de	  DFA	  de	  poging	  officieel	  aan	  via	  haar	  website.	  
	  
3.3	   Vanaf	  het	  moment	  dat	  de	  DFA	  de	  poging	  officieel	  heeft	  gepubliceerd	  kan	  tot	  de	  
daadwerkelijke	  recordpoging	  geen	  andere	  recordpoging	  worden	  gedaan	  door	  een	  
andere	  atleet	  in	  dezelfde	  dsicipline(s),	  met	  een	  maximum	  van	  2	  maanden	  na	  de	  officiële	  
publicatie.	  
	  
3.4	   De	  DFA	  wijst	  vervolgens	  2	  nationale	  juryleden	  aan.	  De	  organisator	  regelt	  en	  
betaalt	  de	  onkosten	  die	  de	  juryleden	  moeten	  maken	  om	  aanwezig	  te	  kunnen	  zijn	  (reis-‐	  
en	  verblijfskosten,	  onderdak	  en	  maaltijden	  etc)	  
	  
3.5	   Indien	  door	  de	  atleet	  aan	  één	  of	  meer	  van	  de	  voorwaarden	  cq.	  Verplichtingen	  niet	  
kan	  worden	  voldaan,	  dan	  kan	  deze	  atleet	  hiervoor	  een	  ontheffing	  aanvragen	  bij	  het	  
bestuur	  van	  de	  DFA.	  Het	  bestuur	  heeft	  de	  bevoegdheid	  om	  een	  ontheffing	  te	  verlenen	  



indien	  deze	  van	  mening	  is	  dat	  de	  feiten	  en/of	  omstandigheden	  een	  ontheffing	  
rechtvaardigen.	  
	  
	  
Slotbepalingen	  
	  
4.1	   Zolang	  er	  nog	  geen	  Nederlands	  record	  is	  in	  de	  disciplines	  Variabel	  Weight	  en	  No	  
Limits	  geldt	  dat	  dit	  record	  uitsluitend	  kan	  worden	  erkend	  indien	  het	  minimaal	  1	  meter	  
dieper	  is	  dan	  het	  op	  dat	  moment	  geldende	  record	  voor	  de	  discipline	  Constant	  Weight	  
with	  fins.	  
	  
4.2	   In	  de	  gevallen	  waarin	  sprake	  is	  van	  verschil	  van	  interpretatie	  van	  de	  geldende	  
regels,	  of	  in	  gevallen	  waarin	  de	  genoemde	  regels	  niet	  voorzien,	  beslist	  het	  DFA	  bestuur.	  
	  


