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Samengesteld door de zwemcommissie. 



swimkickzwemmers

minioren+ en junioren e.o. op uitnodiging

voor alle zwemmers

voor alle zwemmers en waterpoloërs van De Rijn

datum wedstrijd zwembad jury/inzw officials / opmerkingen

za 3-sep

zo 4-sep

za 10-sep

zo 11-sep

za 17-sep Minioren Circuit deel 1 De Peppel, Ede 14.00-14.30 uur

zo 18-sep

za 24-sep Wedstrijd Gladbeck

zo 25-sep Wedstrijd Gladbeck

za 1-okt Regio NZC A dl 1 Valkenhuizen, Arnhem 14.30 - 15.00 uur

zo 2-okt

za 8-okt Minioren Circuit deel 2 De Doelum, Renkum 12.30 - 13.00 uur

zo 9-okt

za 15-okt Wedstrijd RZC

za 15-okt Jeugdwedstrijd deel 1 De Bongerd. Wageningen 16.30-17.00 uur

zo 16-okt

za 22-okt Regio Circuit deel 1 (NDD) Rozengaarde, Doetinchem 16.15-16.45 uur

zo 23-okt

za 29-okt

zo 30-okt

3-6 nov NK Masters kb

za 5-nov Lac periode 1 deel 1 De Bongerd. Wageningen 7.30 - 9.00 uur

zo 6-nov

za 12-nov Swimkickwedstrijd deel 1 De Doelum, Renkum 12.15-13.00 uur

zo 13-nov

za 19-nov Regio NZC A dl 2 De Beemd, Lochem 16.30 - 17.00 uur

zo 20-nov

zwemmers die kampioenschapslimieten kunnen behalen (op uitn/in overleg)

de trainingen voor swimkickers en minioren+ beginnen in de week van 22 augustus

Herfstvakantie van zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober

Zomerspelen

Swimkickwedstrijden

Medaillewedstrijden

alle junioren en ouder

Lange Afstand Circuit (LAC) junioren en ouder

geaccepteerde minioren (Swimkick en Minioren+)

minioren+, junioren en ouder

de scholen beginnen weer op maandag 22 augustus

Regio Oost Circuit

zwemmers met (uitloop)limieten

op uitnodiging van de trainers van alle selecties

de trainingsweek voor alle junioren en ouder begint op woensdag 17 augustus

Wedstrijdkalender 2022-2023 (versie 16-08-2022)

blauw: door de Rijn georganiseerde thuiswedstrijden

Slotkampioenschappen

Regio Minioren Finale

Regio NZC A

SOORT WEDSTRIJDEN

Jeugdwedstrijden

Minioren Circuit

swimkickzwemmers, minioren+ en beginnende junioren

minioren+ en deel swimkick zwemmers

Limietwedstrijden

G(B)K's en N(J)K's

Overige wedstrijden (bv Kerstwedstrijd)



za 26-nov Minioren Circuit deel 3 De Bongerd, Wageningen 16.30 -17.00 uur

za 26-nov Regio Circuit deel 2 (ESCA) Valkenhuizen, Arnhem 14.30 - 15.00 uur

zo 27-nov

za 3-dec

zo 4-dec

ma 5-dec Sinterklaas

za 10-dec NJKkb Eindhoven

za 10-dec Swimkickwedstrijd deel 2 De Doelum, Renkum 12.15-13.00 uur

zo 11-dec NJKkb Eindhoven

za 17-dec NKkb Den Haag

za 17-dec NJK 800 / 1500

za 17-dec Kerstwedstrijd De Peppel, Ede

zo 18-dec NKkb Den Haag

zo 18-dec NJK 800 / 1500

za 24-dec

zo 25-dec 1ste Kerstdag

ma 26-dec 2e Kerstdag

za 31-dec Oudjaar

zo 1-jan Nieuwjaar

za 7-jan Lac periode 1 deel 2 De Bongerd. Wageningen 7.30 - 9.00 uur

zo 8-jan

za 14-jan Minioren Circuit deel 4 De Veluwehal, Barneveld 14.00-14.30 uur

zo 15-jan

za 21-jan GKkb

za 21-jan Swimkickwedstrijd deel 3 De Doelum, Renkum 12.15-13.00 uur

zo 22-jan GKkb

za 28-jan Regio NZC A dl 3 De Bongerd, Wageningen 16.30-17.00 uur

zo 29-jan

za 4-feb GBKkb

zo 5-feb GBKkb

za 11-feb Regio Circuit deel 3 (ZVO) Valkenhuizen, Arnhem 14.30 - 15.00 uur

zo 12-feb

za 18-feb Jeugdwedstrijd deel 2 De Bongerd, Wageningen 16.30 -17.00 uur

zo 19-feb Carnaval

za 25-feb

zo 26-feb

za 4-mrt

zo 5-mrt

za 11-mrt Regio Min Meerkamp Finales

za 11-mrt Lac periode 2 deel 1 De Bongerd. Wageningen 7.30 - 9.00 uur

zo 12-mrt Regio Min Meerkamp Finales

Voorjaarsvakantie van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart

Kerstvakantie van zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023



za 18-mrt Regio Circuit deel 4 (De Rijn) De Bongerd, Wageningen 16.30 -17.00 uur

zo 19-mrt

za 25-mrt Regio LAK

zo 26-mrt

za 1-april Swimkickwedstrijd deel 4 De Doelum, Renkum 12.15-13.00 uur

zo 2-april

vrij 7-april Goede vrijdag

za 8-april

zo 9-april 1ste Paasdag

ma 10-april 2e Paasdag

za 15-apr Lac periode 2 deel 2 De Bongerd. Wageningen 7.30 - 9.00 uur

zo 16-apr

za 22-apr Regio NZC A dl 4 Finaleronde Valkenhuizen, Arnhem 14.30 - 15.00 uur

zo 23-apr

do 27-apr Koningsdag

za 29-april

zo 30-april

za 6-mei ONMKlb o.v.

zo 7-mei ONMKlb o.v.

week 19 eindexamens

za 13-mei GKlb

za 13-mei Jeugdwedstrijd deel 3 De Bongerd, Wageningen 16.30-17.00 uur

zo 14-mei GKlb

do 28-mei Hemelvaart

week 20 eindexamens

za 20-mei GKlb

zo 21-mei GKlb

week 21 eindexamens

za 27-mei

zo 28-mei 1ste Pinksterdag

ma 29-mei 2e Pinksterdag

za 3-juni

zo 4-juni Jeugdwedstrijd deel 4 De Bongerd, Wageningen 15.30-16.00 uur

za 10-juni NKlb / NJK 800-1500

za 10-juni ONMKlb of 6-7 mei?

za 10-juni Zomerspelen De Bongerd, Wageningen 16.30 - 18.30 uur

zo 11-juni NKlb / NJK 800-1500

zo 11-juni ONMKlb of 6-7 mei?

za 17-juni NJKlb Eindhoven

za 17-juni GBK

zo 18-juni NJKlb Eindhoven

zo 18-juni GBK

PAASKAMP

Meivakantie van zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei



za 24-juni NK Sprint Rotterdam

za 24-juni Slotkampioenschap dl 1 De Bongerd, Wageningen 8.00 - 10.00 uur

zo 25-juni NK Sprint Rotterdam

za 1-juli Slotkampioenschap dl 2 De Bongerd, Wageningen 8.00 - 10.00 uur

zo 2-juli

Zomervakantie van zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus

#3 20 juni - einde OW seizoen 2023

LAC Periodes

#1 1 september - 31 januari

#2 1 februari - 19 juni



Trainingstijden seizoen 2022-2023

Maandag 05:45 - 07:15 Senioren

Jeugd

Junioren

Dinsdag 05:45 - 07:15 Senioren

Jeugd

Junioren

Minioren+

18:45 - 19:25 Swimkick

19:30 - 20:30 Senioren

Jeugd

Junioren

Woensdag 16:45 - 17:45 Minioren+

Junioren 1/2

Donderdag 05:45 - 07:15 Senioren

Jeugd

Junioren

18:00 - 19:30 Senioren

(Rhenen) Jeugd

Junioren

Vrijdag 18:45 - 19:30 Swimkick

Zaterdag 7:00 - 9:00 Senioren video + landtraining

Jeugd

Junioren

9:00 - 10:00 Senioren

Jeugd

Junioren

Minioren+

Aanspreekpersoon:

Senioren Hans h.dekorte@live.nl 

Jeugd Hans h.dekorte@live.nl 

Junioren Ilona ilonavennegoor@outlook.com 

Minioren plus Rick rickpm1990@hotmail.com 

Swimkick Rianne riannebroeder@hotmail.com 

mailto:h.dekorte@live.nl
mailto:h.dekorte@live.nl
mailto:ilonavennegoor@outlook.com
mailto:rickpm1990@hotmail.com
mailto:riannebroeder@hotmail.com


Leeftijdsbeperkingen 2019-2020

Leeftijdsgroep Nummers per dag Bijzondere bepaling Mag zwemmen met:

max 50m per nummer

max 3 nr's per dag, incl. 

estafettes

Minioren 2 max. 500m per dag; minioren 3+4

Minioren 3
max. 4 nr's per dag, incl. 

estafettes
max. 100 vlinderslag minioren 4+5

max 1000m per dag; max. 200 wisselslag minioren 5+6 (j)

max. 4 nr's per dag, incl. 

estafettes
minioren 5 en junioren 1 (m)

minioren 6 en junioren 1 (j)

junioren 1 en 2 (m)

Minioren 1

minimaal 30 minuten tussen 

de nummers, ook voor 

minioren-2

minioren 2+3

Minioren 4

Minioren 5



Leeftijden zwemmers seizoen 2022-2023

meisjes jongens

minioren 1 2017 + 2016 6 jaar minioren 1 2017 + 2016 6 jaar

minioren 2 2015 7 jaar minioren 2 2015 7 jaar

minioren 3 2014 8 jaar minioren 3 2014 8 jaar

minioren 4 2013 9 jaar minioren 4 2013 9 jaar

minioren 5 2012 10 jaar minioren 5 2012 10 jaar

minioren 6 2011 11 jaar

junioren 1 2011 11 jaar junioren 1 2010 12 jaar

junioren 2 2010 12 jaar junioren 2 2009 13 jaar

junioren 3 2009 13 jaar junioren 3 2008 14 jaar

junioren 4 2008 14 jaar junioren 4 2007 15 jaar

jeugd 1 2007 15 jaar jeugd 1 2006 16 jaar

jeugd 2 2006 16 jaar jeugd 2 2005 17 jaar

senioren open 2005 e.o. 17 jaar senioren open 2004 e.o. 18 jaar



 

KNZB Diskwalificatiecodelijst 
Per 1 september 2019 

Bepalingen over  zwemslagen gaan voor op de algemene bepalingen d.w.z. zaken die volgens de omschrijvingen 
bij de slagen ‘geoorloofd zijn’ kunnen niet leiden tot diskwalificatie op basis van verwijzing naar de algemene “A” 
codes. Bij twijfel –> “voordeel zwemmer”. Bij onduidelijkheid gaat het reglement voor op deze diskwalificatie-
codelijst. 

 
Algemeen:  
AA Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen). 
AB Gestart voor het startsignaal en de start is afgefloten (uitsluiten voor dat progr.nr.).  
AD Gestart nadat het vertrek heeft plaats gevonden.  
AE De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd.  
AF De aangegeven afstand niet uitgezwommen.  

AH Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart.  
AI Gelopen over en/of afgezet van de bodem.  
AJ Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven.  
AK Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten.  
AL Tijdens het water verlaten een zwemmer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd.  
AM Gebruik gemaakt van hulpmiddelen (het meelopen met de zwemmer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld 

met gebruik van hulpmiddelen) of tape gebruikt op het lichaam.  

AN Leeftijdsbepalingen overschreden. 
AO Niet gerechtigd gestart. 
AP 
 
AQ 

Schuldig gemaakt aan ongepast gedrag . Bij ernstige vorm (wangedrag) uitsluiten van (verdere) deelneming 
aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd (uitgebreid in het proces-verbaal vermelden en rapport inzenden) 
Draagt zwemkleding niet conform het bepaalde in het reglement.  
 

Schoolslag: 
SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte 

van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.  
SB Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens elke volledige of onvolledige cyclus het 

wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken.  
SC De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.  
SD De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.  

SE De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht.  
SF Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden.  
SG Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht.  

SH Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen.  
SI Stond tijdens de race.  
SJ Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.  
SK Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met 2 handen aangetikt.  

SL Het keer- en/of eindpunt met 1 hand aangetikt.  
SM Bij het keer- en/of eindpunt niet aangetikt met de handen (wel afgezet). 
SN Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt. 
SO Tijdens de race op de rug gedraaid.  
SP 1 of meerdere vlinderbeenslagen gemaakt na de 1e schoolslagbeenslag.  
SQ Bij de laatste slag voor keer- of eindpunt een beenslag gemaakt, die niet vooraf is gegaan door een armslag. 

SR 
SS 
ST 
SU 

Meer dan 1 vlinderbeenslag na start en/of keerpunt gemaakt. 
Met handen over elkaar keer- of eindpunt aangetikt. 
Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen. 
Niet gezwommen in de cyclus van eerst armslag dan beenslag of een onvolledige cyclus (behalve bij de 
laatste slag voor keer- of eindpunt). 
 

Rugslag:  

RA Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.  

RB Stond tijdens de race.  
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.  
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.  
RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. 
RF Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de rugligging niet aangenomen.  
RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.  

RI Tijdens de start de tenen over de overloopgoot of over de bovenkant van de aantikplaat geklemd.  
RJ 
 
RK 
RL 

Lichaam geheel onder water gedurende de race of bij het eindpunt (geldt niet voor keerpunt en 1e 15 m na 
start en keerpunt) 
Keer- of eindpunt niet in eigen baan aangeraakt. 
Niet met ten minste 1 teen van elke voet in contact met de wand of met de aantikplaat indien er bij de start 
een rugslagvoetsteun is gebruikt. 

 
 
 



 

KNZB Diskwalificatiecodelijst 
Per 1 september 2019 
 

Vlinderslag: 
VA Na start en/of keerpunt meer dan 1 armdoortrekbeweging onder water gemaakt.  
VB Beide armen niet gelijktijdig naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht.  

VC Armen niet over het water naar voren gebracht.  
VD Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak.  
VE De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.  
VF Stond tijdens de race.  
VG Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht.  
VH Niet met 2 handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.  
VI Met 1 hand keer- en/of eindpunt aangetikt.  

VJ Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt (wel afgezet). 
VK Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt. 
VL Tijdens de race op de rug gedraaid.  
VM Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.  
VN Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor keerpunt en 1e 15 m na start en keerpunt) 
VO 

 

VP 
VQ 

De armen niet gedurende de gehele race over het water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter 

elkaar zonder armslag).  

Met handen over elkaar keerpunt of eindpunt aangetikt. 
Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen. 

 
Vrije slag:  
VRA Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. 
VRB Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.  

VRC  Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor keerpunt en 1e 15m na start en keerpunt). 
 
Estafettes:  
Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt.  
**): tussentijden noteren tot en met de laatste zwemmer voor de fout is begaan. 
EA Te vroeg overgenomen. **  
EB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag). **  

EC De estafette niet gezwommen met de opgegeven zwemmers. ** 
ED De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde. ** 
EE Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder-, of rugslag. ** 

EF Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen 
de wedstrijd hebben beëindigd. 
 

Wisselslag persoonlijk:  

WA De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag. 
WB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde. 

 
Toelichting:  
Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende 
zwemslagen de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S..., V..., R... en VR...).  

 
Openwaterzwemmen  
OA Niet gedurende de race, van (voor-) start tot en met finish, de cap op het hoofd gedragen.  
OB Na waarschuwing(en) toch voor de startlijn blijven liggen.  
OC Bij het ingehaald worden de inhalende deelnemer gehinderd.  
OD Onvoldoende afstand gehouden tot de andere deelnemer(s).  
OE Buiten het aangegeven parcours gezwommen.  

OF Gebruik gemaakt van “gangmaking” door begeleidingsboot.  

OG Lichamelijk contact gemaakt met de begeleidingsboot.  
OH Aanwijzingen van de kamprechter(s) te water of op de kant niet opgevolgd.  
OI Trekken aan, duwen tegen of anderszins manipuleren van boeien en/of obstakels langs de baan gedurende 

de race bij keerpunt en/of start en finish.  
OJ Boei(en) verkeerd en/of niet gerond.  
OK Niet (tijdig) aanwezig bij briefing of inchecken. 

 
Toelichting Wangedrag  
Bij wangedrag (AP) dient door de scheidsrechter altijd rapport te worden opgemaakt, bij voorkeur digitaal.  
Hoe te handelen staat in de handleiding die te vinden is op de KNZB-website onder “officials, zwemmen”. 

 



Wageningse zwem- en poloclub De Rijn 
 

Jeugdwedstrijden De Rijn Wageningen 2022-2023 

 
De Rijn organiseert in het zwemseizoen 2022-2023 vier keer een jeugdwedstrijd met als doel jeugdige 
zwemmers een kans te bieden om korte en langere afstanden te zwemmen.  
Alle minioren kunnen worden ingeschreven. Voor meisjes junioren 1 en 2 en jongens junioren 1, die later 
zijn begonnen met zwemmen, zijn er ook programma’s. Het is niet de bedoeling dat gevorderde junioren 
worden ingeschreven. 
Minioren 2 en jonger mogen ingeschreven worden voor drie programmanummers, de overige zwemmers 
voor twee programmanummers per wedstrijd. Minioren 2 en jonger mogen in deel 4 in plaats van voor de 
drie 25m programma’s ook worden ingeschreven voor twee 50m programma’s of één 50m nummer en 
twee 25m nummers 
Per jaargang zijn er voor zowel jongens als meisjes medailles te winnen.  
Per wedstrijd mogen meerdere estafetteteams ingeschreven worden, maar een zwemmer/zwemster mag 
maar aan 1 estafette meedoen. Medailles worden uitgereikt aan de drie overall snelste estafetteteams, dus 
aan de snelste 3 teams voor meisjes, jongens en gemengd samen. 
Estafettes mogen bestaan uit 4 meisjes, 4 jongens, 2 jongens en 2 meisjes, 3 jongens en 1 meisje  
en 3 meisjes en 1 jongen. 
De diskwalificaties voor de zwemmers, die meedoen aan de 25m nummers zullen alleen beschreven 
worden in de uitslag. De kinderen krijgen wel een officiële tijd en kunnen ook medailles winnen. 

 

Wedstrijdinschrijvingen: 
Rina Schimmel 
Tel: 0317-427468 
E-mail: rina.schimmel@planet.nl  
 
Deelnemende verenigingen: 
DWK - Barneveld 
EZZ - Zetten  
De Rijn - Wageningen 
De Vrije Slag - Ede 
VZC - Veenendaal 
De Blauwe Schuur - Rhenen  
 
Wedstrijddata  Inzwemmen  Aanvang 
Zaterdag 15 oktober 2022  16.30 uur  17.00 uur 
Zaterdag 18 februari 2023  16.30 uur  17.00 uur 
Zaterdag 13 mei 2023  16.30 uur  17.00 uur 
Zondag 4 juni 2023  15.30 uur  16.00 uur 
 
Kosten per deelnemer: € 5,00 
Programma's: er worden geen programma’s verkocht, maar naar de deelnemende verenigingen gemaild, 
zodat de programma’s doorgestuurd kunnen worden naar de zwemmers en hun ouders. 
Entree: gratis 
 
Wedstrijdduur : max. 2 ½ uur  
Sluitingsdatum inschrijving :  10 dagen voor de wedstrijddatum 
Wijzigingen :  tot en met dinsdagavond voor de wedstrijd  
Ziek- en afmeldingen :  zijn mogelijk tot aanvang van de juryvergadering  en zullen als afgemeld op      

   het PV worden vermeld; startgeld is hierbij wel verschuldigd. 
Programma’s : 3 per deelnemende vereniging 
Uitslagen : alle verenigingen ontvangen de uitslagen per e-mail. 
Officials : 4 per deelnemende vereniging, bij weinig zwemmers graag even overleggen 
Inschrijven per e-mail met Splash: het lxf-inschrijfbestand en het pdf met het overzicht op namen. 
Bij veel wijzigingen graag op dinsdagavond voor de wedstrijd een nieuwe inschrijving opsturen. 

mailto:rina.schimmel@planet.nl


PROGRAMMA JEUGDWEDSTRIJDEN SEIZOEN 2022-2023

Deel 1 15 oktober 2022 16.30 uur inzwemmen

1 25m school mix minioren 3 ej 5-8 jaar

2 100m rug jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

3 100m rug meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

4 50m rug jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

5 50m rug meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

6 100m rug mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

7 50m rug mix minioren 4 ej 7-9 jaar

8 25m rug mix minioren 3 ej 5-8 jaar

9 200m vrij jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

10 200 vrij meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

11 100m vrij jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

12 100m vrij meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

13 50m vrij jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

14 50m vrij meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

15 100 school mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

16 50m school mix minioren 4 ej 7-9 jaar

17 25m vrij mix minioren 3 ej 5-8 jaar

18 4x50 vrij mix minioren 3, 4 en 5 8-10 jaar

Deel 2 18 februari 2023 16.30 uur inzwemmen

1 25m rug mix minioren 3 ej 5-8 jaar

2 100m school jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

3 100m school meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

4 50m school jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

5 50m school meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

6 100 vrij mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

7 50m vrij mix minioren 4 ej 7-9 jaar

8 25m vrij mix minioren 3 ej 5-8 jaar

9 200 wissel jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

10 200 wissel meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

11 100 wissel jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

12 100 wissel meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

13 50m school mix minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

14 50m school meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

15 100m wissel mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

16 50m school mix minioren 4 ej 7-9 jaar

17 25 m school mix minioren 3 ej 5-8 jaar

18 4x50 vrij mix minioren 4, 5 en 6 9- 11 jaar (geen M jun 1-2 en J jun 1)



Deel 3 13 mei 2023 16.30 uur inzwemmen

1 25m vrij mix minioren 3 ej 5-8 jaar

2 100m vrij mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

3 50m vrij mix minioren 4 ej 7-9 jaar

4 200m vrij jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

5 200 vrij meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

6 100m vrij jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

7 100m vrij meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

8 50m vrij jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

9 50m vrij meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

10 25m school mix minioren 3 ej 5-8 jaar

11 50m vlinder mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

12 25 vlinder mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

13 50m rug mix minioren 4 ej 7- 9 jaar

14 50 school mix minioren 5 en 6 10-11 jaar

15 100m vlinder jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

16 100m vlinder meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

17 50m vlinder jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

18 50m vlinder meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

19 25m rug mix minioren 3 ej 5-8 jaar

20 4x50 vrij mix minioren 3, 4 en 5 8-10 jaar

Deel 4 zondag 4 juni 15.30 uur inzwemmen

1 25m rug mix minioren 3 ej 5-8 jaar

2 100m rug mix minioren 3 en 4 8-9 jaar

3 50m rug mix minioren 4 ej 7- 9 jaar

4 100m school jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

5 100m school meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

6 50m school jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

7 50m school meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

8 25m school mix minioren 3 ej 5-8 jaar

9 100m wissel mix minioren 3 en 4 8- 9 jaar

10 50m school mix minioren 4 ej 7-9 jaar

11 200 wissel jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

12 200 wissel meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

13 100 wissel jongens minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

14 100 wissel meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

15 50m school mix minioren 5 en 6 en jun 1 10-12 jaar

16 50m school meisjes min 5 en junioren 1 en 2 10-12 jaar

17 25m vrij mix minioren 3 ej 5-8 jaar

18 4x50 vrij mix minioren 4, 5 en 6 9- 11 jaar (geen M jun 1-2 en J jun 1)



Poule-afspraken Minioren Circuit 2022-2023 

DWK, De Rijn, De Vrije Slag, EZZ, BZC Dolfijnen en RZC 

 Datum: Organiserende 
vereniging: 

Zwembad:            Plaats: Jury      Aanv. Aantal 
banen 

1 za 17-09-2022 De Vrije Slag De Peppel          Ede 14.00    14.30 8? 

2 Za 8-10-2022 RZC Doelum              Renkum 12.30    13.00 6 

3 za 26-11-2022 De Rijn  De Bongerd       Wageningen 16.30    17.00 6 

4 za 14-01-2023 DWK  Veluwehal         Barneveld 14.00    14.30 5 

 

Kosten deelnemende ploegen:   :  €5,- per deelnemer 
Kosten toeschouwers   :  gratis 
Programma’s    :  alleen printen voor officials en organisatie (25-30) 
Sluitingsdatum inschrijving  :  10 dagen voor de wedstrijd. 
Aantal officials :  3-4 officials per vereniging 
 
OVERIGE AFSPRAKEN 

• aanleveren lxf uitnodigingsbestand: ruim een maand van tevoren 

• startlijst printen voor de officials en voor de toeschouwers digitaal naar de verenigingen 
sturen 

• voorblad digitaal 

• aantal consumpties: 2 x jury en 1 x ploegleiders 

• uitslagen digitaal 

• bij het niet aanleveren van officials heeft de organiserende vereniging het recht om de 
vereniging uit te sluiten voor de wedstrijd 

• zwemmers die tot aanvang van de juryvergadering zijn afgemeld krijgen in de uitslag de 
code AFGEM. Zwemmers die tijdens de juryvergadering worden afgemeld krijgen de code 
NG. Zwemmers die zonder afmelding niet aan de start verschijnen krijgen de code NGZA. 

CONTACTADRESSEN 

DWK    Naam:  Mireille Frunt-Both tel.nr.:06-48152458 
    e-mail: inschrijvingDWK@gmail.com  

De Rijn    Naam: Rina Schimmel  tel.nr.: 0317-427468 
    e-mail: rina.schimmel@planet.nl   

De Vrije Slag   Onno Minderaa   tel: 0318-631442 
    e-mail: onnominderaa@hotmail.com  

EZZ    Monique Bressers tel: 06-22821764 
    e-mail : wedstrijdsecretariaat@zwemmenezz.nl  

BZC Dolfijnen   Harald Leenders         tel: 06-51916084 
    e-mail : harald.bzcdolfijnen@gmail.com 
 
RZC    Rebecca van der Linden 
    e-mail : rebeccavdlinden@gmail.com 

Marry Janssen  tel:06-50588355 
    e-mail : marryjanssen22@gmail.com 

mailto:inschrijvingDWK@gmail.com
mailto:rina.schimmel@planet.nl
mailto:onnominderaa@hotmail.com
mailto:wedstrijdsecretariaat@zwemmenezz.nl
mailto:harald.bzcdolfijnen@gmail.com
tel:06-50588355
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Het “Minioren Circuit” zijn zwemwedstrijden voor onze jongste leden tot ±12 jaar. Daarbij wordt 
kennis gemaakt met het wedstrijdzwemmen in veel van haar facetten: 

• Veelzijdigheid op deze leeftijd wordt gestimuleerd middels klassementen.  
• “Veel” zwemmen in een relatief korte tijd, zowel individueel als in estafettes, is de norm. 
• Voor ieder lid wat wils middels 2 niveaus: 

o De Meerkamp voor gevorderden. 
o De SwimKick voor beginners.  

Het Minioren Circuit omvat 4 (voorronde)wedstrijden van september 2022 t/m begin maart 2023. 
De Meerkamp wordt afgesloten met de Regio Meerkamp Finales.  
 
Wij wensen alle deelnemers, trainers, officials en andere betrokkenen heel veel plezier! 
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Algemene bepalingen 
 
Wijzigingen t.o.v. seizoen 2021-2022 

- De regels omtrent deelname, mogelijkheden en keuzes m.b.t. SwimKick en/of Meerkamp zijn 
versoepeld. 

- Zowel de SwimKick als de Meerkamp zijn klassementswedstrijden. We stimuleren hiermee 
dat onze jeugdige sporters ongeacht hun niveau tenminste 3x per wedstrijd aan de start 
verschijnen (excl. estafette) en dat zij zich veelzijdig ontwikkelen. 

- Alleen via het Meerkamp-klassement kan men zich plaatsen voor de Regio Meerkamp Finale 
(RMF), d.w.z. niet meer op de individuele slagen en afstanden. Het gaat ons vooral om breed 
motorisch en veelzijdig opleiden, maar het aanbod is ook gericht op het voorbereiden voor 
eventuele latere deelname aan de NK Junioren! 

- (Beginnende) Meisjes Junioren1 kunnen deelnemen aan de SwimKick. 
- Minioren 4 kunnen kiezen aan welk klassement zij deelnemen. 

 
Opzet 
• Het Minioren Circuit is bij uitstek geschikt voor alle jeugdleden tot ± 12 jaar van de vereniging met 

een startvergunning. 
• Elke vereniging kan deelnemen aan het Minioren Circuit, waarbij de zwemmers kunnen kiezen uit: 

o de Meerkamp voor de meer gevorderde leden   
o de SwimKick voor de beginnende leden 

• Zwemmers die uitkomen in de Meerkamp kunnen zich plaatsen voor de Regio Meerkamp Finales.  
• De Meerkamp is voor onze gevorderde zwemmers en worden geacht veelzijdig opgeleid te worden, 

zodat zij op alle slagen en afstanden zich ontwikkelen. De SwimKick kent een eenvoudiger 
programma, waardoor op alle niveaus kan worden gestart met het wedstrijdzwemmen.   

• Beide wedstrijdvormen zijn individueel gericht, maar tijdens elke voorronde wedstrijd staan ook 
estafettes geprogrammeerd 

 
Leeftijdscategorieën 

   Meisjes   Jongens 
• SwimKick:  Minioren 3 e.j.  Minioren 3 e.j. 

Junioren 1 e.j.  Minioren 6 e.j. 
 

• Meerkamp: Minioren 2-4   Minioren 2-4 
Minioren 4-5   Minioren 4-6 
 

 
• Ook Parazwemmers kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 
• Let op de leeftijdsbeperkingen  

 
Organisatie, data en accommodatie 
• De wedstrijden worden door een vereniging of door de regio georganiseerd in een 25m bad.  
• Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging of regio door middel van de 

webkalender en is kosteloos. 
• De data van deze ronden en finale staan op de Wedstrijdkalender op de KNZB website. Voor een 

specifieke planning kijk je op de website van jouw Regio. 
 
 
 
Organisatie van wedstrijden 
• Bij de SwimKick worden alle programma’s gemixt gezwommen. 
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• De SwimKick is gericht op de beginnende jonge zwemmer, waarbij de jury anders omgaat met 
de reglementen. 
 

Beoordeling en jury samenstelling 
• Wedstrijden in het Minioren circuit mogen als LAC/I-wedstrijd gejureerd worden. 

 
• De SwimKick: 

o dient laagdrempelig te zijn en is er om kennis te maken met het wedstrijdzwemmen. Het 
(te) streng doorvoeren van diskwalificaties wordt afgeraden. Er dient een tolerante 
houding te zijn tegenover fouten van zwemmers. Alleen bij echt grove fouten (bijv. vrije 
slag zwemmen op een schoolslagnummer) dient gediskwalificeerd te worden. 

o staat een tolerante benadering toe door de SR, zodat een mislukte start door 
onervarenheid overgedaan kan worden; het wordt dan als eerste start beschouwd. 

o de coaches worden geïnformeerd over de technische fouten die bij een wedstrijd volgens 
het reglement zouden leiden tot een diskwalificatie. Dat kan middels een losse 
aantekening, de juiste code in het “info-veld”, of door het invoeren een tekst in het 
opmerkingenveld in Splash. 

Samenvattend: Alleen diskwalificeren bij ernstige overtreding zoals langdurig de verkeerde 
slag zwemmen of veel te vroeg starten. 

 
• De Meerkamp: 

o wordt volgens het KNZB reglement beoordeeld.  
 

Kosten 
De kosten voor deelname worden door de organiserende regio of vereniging vastgesteld. De hoogte 
van de deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen.  

Wedstrijdzaken 
Plaatsing & programma 
• Alleen houders van een startvergunning in de hiervoor genoemde leeftijdscategorieën, kunnen 

deelnemen aan deze klassementswedstrijden.  
• De SwimKick in het Minioren Circuit bestaat uit 4 op zichzelf staande klassementswedstrijden 

en heeft géén finaleronde.  
• De Meerkamp in het Minioren Circuit bestaat uit 4 voorronde klassementswedstrijden, waarmee 

men zich kan plaatsen voor deelname aan de Regio Meerkamp Finale.  
 

• Voor beiden geldt: 
o Stimuleer dat zwemmers per wedstrijd deelnemen aan het hele klassement! 
o Bij een klassementswedstrijd worden de 3 individuele programmanummers per 

leeftijdsgroep als een geheel gezien en wordt na afloop op basis van Fina-punten 
een dagklassement opgemaakt. 

o De klassementen betreffen een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers 
worden toegevoegd en ook de volgorde is vaststaand. 

• Meisjes Junioren1 kunnen alleen deelnemen aan de SwimKick en de Estafettes. 
 

Inschrijven 
• Een zwemmer neemt per (voorronde)wedstrijd deel aan het klassement van de SwimKick of de 

Meerkamp: 
o Men kan per (voorronde)wedstrijd kiezen aan welk niveau wordt deelgenomen. De tijden 

gezwommen in de SwimKick tellen niet mee bij de Meerkamp (en andersom)! 
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o Men mag als Minior onbeperkt aan de SwimKick blijven deelnemen, maar doorstroming 
naar de Meerkamp dient door het technisch kader van de vereniging gestimuleerd te 
worden. 

• Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts 
voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven. 

• De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen 
voor de verschillende Minioren Circuitwedstrijden gestuurd dienen te worden. 

• Zwemmers die nog geen officiële inschrijftijd hebben voor een afstand kunnen met een 
trainingstijd ingeschreven te worden. Het is raadzaam deze zwemmers ook daadwerkelijk vooraf 
te testen; dat voorkomt teleurstellingen tijdens de wedstrijd! 

• Bij de mixed estafettes is het mogelijk om een verdeling 2-2 of van 1-3 toe te passen, 
bijvoorbeeld 1 jongen met 3 meisjes of andersom. We stimuleren hiermee deelname aan de 
estafettes.  
Let op! De wedstrijdsoftware zal hierbij een waarschuwing geven, maar deze kunt u alsnog 
bevestigen.  

 
De Meerkamp 
• De deelnemers mogen bij de Meerkamp uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdscategorie 

worden ingeschreven: 
ð Minioren4 kunnen echter vooraf kiezen tussen twee leeftijdscategorieën (zie programma). 

Zij zwemmen dan alle voorronden èn eventueel finale in dezelfde leeftijdscategorie. 
• Deelnemers nemen in principe deel aan het hele klassement per wedstrijd, d.w.z. zij zwemmen 3 

individuele afstanden (50-100-200m per wedstrijd). 
• Voor de Regionale Meerkamp Finales (RMF) zullen aparte bepalingen verschijnen. In beginsel 

betreft het een regionale finale, maar de RWZ kan ook besluiten het provinciaal te organiseren. 
 
Klassementen & Prijzen 
• Prijzen voor de voorronden van het Meerkamp-klassement worden uitgereikt op basis van een 

klassement per wedstrijd. Daarbij worden de afzonderlijke resultaten van 3 programmanummers 
en op basis van FINA-punten bij elkaar opgeteld.  

• Ook bij het SwimKick-klassement wordt dat gedaan. Daartoe hebben wij speciaal een FINA 
puntentelling voor 25m gemaakt. 

• De top-6 per leeftijdscategorie per klassement ontvangt een dagprijs. 
• Plaatsing voor de Regio Meerkamp Finale is op basis van de klassementen en niet op basis van 

de afzonderlijke onderdelen. 
• De Regio Meerkamp Finales is een tweedaags evenement, waarvoor aparte bepalingen zullen 

worden samengesteld. 

Versiebeheer & slotbepalingen KNZB 
De KNZB behoudt zich het recht voor van wijzigingen indien de omstandigheden dit noodzakelijk 
maken.  
25.04.2022 Eerste versie samengesteld. 
05.05.2022 Input Zwemcommissie verwerkt 
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Wedstrijdprogramma   
 
Het wedstrijdprogramma zal nog nader worden uitgewerkt, maar het gaat om klassementen met 3 
individuele starts en eventueel 2 estafettes per wedstrijd. De Swimkick-klassementen worden altijd 
mixed gezwommen. 
 
SwimKick-klassementen: 
-       Min.3 e.l.      3x25m 
-       Min.6 e.l.*      1x25m + 2x50m 
*Min. 6 e.l. is incl. meisjes Junioren1 
  
Min. 3 e.l.: 4x hetzelfde programma: 25 rug – 25 school – 25 vrij (evt. volgorde variëren) 
Min. 6 e.l.: 1. 50 rug      – 50 school   – 50 vrij 
                  2. 50 school   – 50 vrij       – 50 rug 
                  3. 25 vlinder* – 50 vrij       – 50 school  
                  4. 50 school   – 50 vrij       - 25 vlinder* 
*enige uitzondering op 3x50m 
  
  
Meerkamp-klassementen: 
-       Min 2-3-4*             2x 50m + 1x 100m (= 200m): 
1-3.        50 vrij + 50 school + 100 wis (1e en 3e wedstrijd) 
2-4.        50 vlin + 50 rug + 100 vrij (2e en 4e wedstrijd) 
  
-       Min (4*)-5-(j6)       1x 50m + 1x 100m – 1x 200m (=350m)**: 
1.    50 rug + 100 vrij + 200 wis 
2.    50 vlinder + 100 rug + 200 vrij 
3.    50 vrij + 100 school + 200 wissel 
4.    50 school + 100 vlinder + 200 vrij 
  
* Minioren4 mogen kiezen tussen beide Meerkamp-klassementen. 
** 3 van de 4 wedstrijden tellen voor plaatsing finale. 
 
 
Estafettes: 
Elke wedstrijd wordt begonnen en geëindigd met een estafette. 
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Nr Afstand

1 Meerkamp Mixed estafette m6/j1 e.l. 4 x 50m wisselslag

2 Swimkick mixed m3 e.l. 25m rug

3 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 rug

4 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 vrij

5 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 vrij

6 Meerkamp jongens m6 e.l. 50 rug

7 Meerkamp meisjes m5 e.l. 50 rug

8 Swimkick mixed m3 e.l. 25 school

9 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 school

10 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 school

11 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 school

12 Meerkamp jongens m6 e.l. 100 vrij

13 Meerkamp meisjes m5 e.l. 100 vrij

14 Swimkick mixed m3 e.l. 25 vrij

15 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 vrij

16 Meerkamp jongens m4 e.l. 100 wissel

17 Meerkamp meisjes m4 e.l. 100 wissel

18 Meerkamp jongens m6 e.l. 200 wissel

19 Meerkamp meisjes m5 e.l. 200 wissel

20 Meerkamp Mixed estafette m3 e.l. 4 x 25m wisselslag

Categorie

Ronde 1
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Nr Afstand

1 Meerkamp Mixed estafette m6/j1 e.l. 4 x 50 vrij

2 Swimkick mixed m3 e.l. 25 school

3 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 school

4 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 vlinder

5 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 vlinder

6 Meerkamp jongens m6 e.l. 100 rug

7 Meerkamp meisjes m5 e.l. 100 rug

8 Swimkick mixed m3 e.l. 25 vrij

9 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 vrij

10 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 rug

11 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 rug

12 Meerkamp jongens m6 e.l. 200 vrij

13 Meerkamp meisjes m5 e.l. 200 vrij

14 Swimkick mixed m3 e.l. 25 rug

15 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 rug

16 Meerkamp jongens m4 e.l. 100 vrij

17 Meerkamp meisjes m4 e.l. 100 vrij

18 Meerkamp jongens m6 e.l. 50 vlinder

19 Meerkamp meisjes m5 e.l. 50 vlinder

20 Meerkamp Mixed estafette m3 e.l. 4 x 25 vrij

Categorie

Ronde 2
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Nr Afstand

1 Meerkamp Mixed estafette m6/j1 e.l. 4 x 50m wisselslag

2 Swimkick mixed m3 e.l. 25 rug

3 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 25 vlinder

4 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 vrij

5 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 vrij

6 Meerkamp jongens m6 e.l. 50 vrij

7 Meerkamp meisjes m5 e.l. 50 vrij

8 Swimkick mixed m3 e.l. 25 school

9 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 vrij

10 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 school

11 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 school

12 Meerkamp jongens m6 e.l. 100 school

13 Meerkamp meisjes m5 e.l. 100 school

14 Swimkick mixed m3 e.l. 25 vrij

15 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 school

16 Meerkamp jongens m4 e.l. 100 school

17 Meerkamp meisjes m4 e.l. 100 school

18 Meerkamp jongens m6 e.l. 200 wissel

19 Meerkamp meisjes m5 e.l. 200 wissel

20 Meerkamp Mixed estafette m3 e.l. 4 x 25m wisselslag

Categorie

Ronde 3
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Nr Afstand

1 Meerkamp Mixed estafette m6/j1 e.l. 4 x 50 vrij

2 Swimkick mixed m3 e.l. 25 school

3 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 25 vrij

4 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 vlinder

5 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 vlinder

6 Meerkamp jongens m6 e.l. 100 vlinder

7 Meerkamp meisjes m5 e.l. 100 vlinder

8 Swimkick mixed m3 e.l. 25 vrij

9 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 50 vrij

10 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 rug

11 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 rug

12 Meerkamp jongens m6 e.l. 50 school

13 Meerkamp meisjes m5 e.l. 50 school

14 Swimkick mixed m3 e.l. 50 school

15 Swimkick mixed m6/j1 e.l. 25 vlinder

16 Meerkamp jongens m4 e.l. 50 school

17 Meerkamp meisjes m4 e.l. 50 school

18 Meerkamp jongens m6 e.l. 200 vrij

19 Meerkamp meisjes m5 e.l. 200 vrij

20 Meerkamp Mixed estafette m3 e.l. 4 x 25 vrij

Categorie

Ronde 4



INFORMATIE SWIMKICKWEDSTRIJDEN RZC (seizoen 2022-2023) 
 
Voor het inzwemmen is er een gezamenlijke warming up onder begeleiding van trainers/begeleiders 
van diverse verenigingen. Vooraf bepalen wie van welke vereniging. 
Tijdens het inzwemmen op leeftijd indelen. Doel: Bewustwording van correct inzwemmen. 
 
Doel van de wedstrijd is dat jonge zwemmers bekend worden gemaakt met het wedstrijdzwemmen 
op een leuke, enigszins speelse wijze. De wedstrijd mag niet langer duren dan 2 à 2,5 uur. De 
zwemmers moeten er vooral veel plezier aan beleven en er natuurlijk ook nog wat van leren. 
Na de wedstrijd is er voor iedereen een beloning. 
 
Deelnemende verenigingen:  
De Vrije Slag – Olympia – De Rijn – BZC Dolfijnen – De Gelenberg - RZC 
 
Wij hebben alleen de wedstrijden op verzoek naar de zaterdagen verplaatst.     
Gaan jullie hiermee akkoord ? 
 
Wedstrijden: 
Swimkick 1 zaterdag 12 november 2022   
Swimkick 2 zaterdag 10 december 2022   
Swimkick 3 zaterdag 21 januari 2023   
Swimkick 4 zaterdag 01 april 2023    
 
Zwembad: 
Doelum in Renkum 
Warming up: 12.15 uur (gezamenlijk) 
Inzwemmen: 12.30 uur 
Aanv. wedstrijd: 13.00 uur 

Inschrijving voor de wedstrijd: (zie voor estafette-inschrijving pagina 2!!!!!!) 
• Inschrijving m.b.v. Splash-bestand (.lxf) en een pdf-overzicht op naam van de zwemmers, met 

vermelding van startnummers. Graag naam vereniging in bestandsnamen opnemen en 
vermelden in onderwerp van de mail. 

• Splash-bestand om de inschrijving te maken wordt per mail toegezonden. Dit bestand NIET 
downloaden van de webkalender van de KNZB. 

• Inschrijvingen worden altijd per e-mail bevestigd. 
• De inschrijving verzenden naar maddyvansusteren@gmail.com (Maddy) en tevens naar 

sannerodenburg@hotmail.com ( Sanne ) 
• Voorzie iedere start van een inschrijftijd. Niet altijd zal een zwemmer de afstand waarop hij 

of zij wordt ingeschreven al een keer hebben gezwommen, maar schrijf dan in met een 
trainingstijd of geschatte tijd. Dit zal de indeling ten goede komen. 

• Iedere vereniging levert 3 officials, de overige officials zullen door RZC worden geleverd. 
Natuurlijk mogen het er ook meer zijn. Officials 10 dagen voor de wedstrijd opgeven. 

• De definitieve inschrijvingen dienen woensdagavond 21.00 uur voor de wedstrijd binnen te 
zijn op het inschrijfadres. Wijzigen is daarna niet meer mogelijk i.v.m. het aanmaken van de 
programma’s en het maken van de oorkonden voor de zwemmers. 

• Zwemmers die tot aanvang van de juryvergadering zijn afgemeld krijgen in de uitslag de code 
AFGEM. Zwemmers die tijdens de juryvergadering worden afgemeld krijgen de code NG. 
Zwemmers die zonder afmelding niet aan de start verschijnen krijgen de code NGZA. 

• Het startgeld per zwemmer bedraagt € 6,- en is verschuldigd over de definitieve inschrijving 
op woensdag. De zwemmer kan hiervoor 2 x individueel starten plus een estafette (er mag 
met meer dan 1 team worden ingeschreven), krijgt een oorkonde/certificaat, een 

mailto:maddyvansusteren@gmail.com
mailto:sannerodenburg@hotmail.com


versnapering en er zijn voor de ploegleiders gratis startlijsten. De startlijsten worden voor de 
wedstrijd per mail naar het inschrijfadres verzonden zodat de lijsten voor de ouders zelf 
kunnen worden verzorgd. 

• Betaling van het startgeld: via bank overmaken op rek.nr. NL16 SNSB 0936 5246 85 t.n.v. 
Renkumse Zwem Poloclub R Z C . 

• Uitslagen en een getekende jurylijst worden per e-mail verstrekt. Naast de normale, officiële 
uitslag wordt een officieuze uitslag toegestuurd waarin ook de gediskwalificeerde zwemmers 
in de ranglijst zijn opgenomen. 

RZC: 
• Vraagt de wedstrijden aan 
• Reserveert het bad 
• Verwerkt de inschrijvingen (maakt de startlijsten) 
• Organiseert de wedstrijd 
• Maakt de oorkonden/certificaten (of eventueel een andere beloning) 
• Verzorgt de versnaperingen 
• Is het centrale punt in de communicatie inzake gezamenlijke werkzaamheden 

 
De activiteiten in de pauzes en de techniekprogramma’s zijn voor gezamenlijke rekening. 
Contactadres hiervoor is: geertvanduinhoven@planet.nl  
 
Toelichting inschrijving estafettes 
De estafette-programmanummers zullen alleen nog als fun-nummer worden gezwommen. 

De estafettes mogen ingeschreven worden zonder  invulling van de namen van de zwemmers en 
zonder inschrijftijd. 
Dit komt er op neer, dat u alleen aangeeft met hoeveel estafettes u denkt te starten. 
In het bad, voor of tijdens de wedstrijd, stelt u zelf uw estafettes samen (4 zwemmers en een 
ploegleider) waarvan u de namen niet meer hoeft door te geven. Dit betekent dat u hier alle vrijheid 
krijgt om uw estafettes in te delen. 
 
 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Programma deel 1: Swimkickwedstrijd 
1. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
3. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
4. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
Activiteit: rugcrawl oefeningen 
5. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
6. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
7. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 100m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
100. Techniekwedstrijd rugcrawl 
10. (5) 4x25m vrije slag jongens en meisjes minioren  
 
 
 
 
 

mailto:geertvanduinhoven@planet.nl


Programma deel 2: Swimkickwedstrijd 
1. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
3. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
4. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
5. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
6. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
Activiteit: borstcrawl oefeningen 
7. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
10. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
11. 100m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
100. Techniekwedstrijd borstcrawl 
12. (5)4x25m schoolslag jongens en meisjes minioren 
 
Programma deel 3: Swimkickwedstrijd 
1. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
3. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
4. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
Activiteit: schoolslag oefeningen 
5. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
6. 25m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
7. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 50m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 100m rugslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
100. Techniekwedstrijd schoolslag 
10. (5)4x25m vrije slag jongens en meisjes minioren 
 
Programma deel 4: Swimkickwedstrijd 
1. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
2. 25m schoolslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
3. 25m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
4. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
5. 50m vlinderslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
6. 50m schoolslag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
 Activiteit: vlinderslag oefeningen 
7. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
8. 25m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
9. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 
10. 50m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
11. 100m vrije slag jongens en meisjes minioren 4 t/m (5)6 
100. Techniekwedstrijd vlinderslag 
12. (5)4x25m schoolslag jongens en meisjes minioren 



 

 

Poule-afspraken Regio NZC A 2022-2023  

De Berkelduikers, De Rijn, ESCA en ZV Olympia 

 Datum: Org. vereniging: Zwembad:            Plaats: Jury      Aanv. 
Aant. 
banen 

1 za 01-10-2022 ZV Olympia Valkenhuizen, Arnhem 14.30–15.00 6 

2 za 19-11-2021 De Berkelduikers De Beemd, Lochem 16.30-17.00 6 

3 za 28-01-2023 De Rijn De Bongerd, Wageningen 16.30-17.00 6 

4 za 22-04-2022 ESCA Valkenhuizen, Arnhem 14.30–15.00 6 

 
Kosten deelnemende ploegen:   :  met gesloten beurs 
Kosten toeschouwers   :  gratis 
Programma’s    :  alleen printen voor officials en organisatie (25-30) 
Sluitingsdatum inschrijving  :  10 dagen voor de wedstrijd. 
Aantal officials :  5  à 6 officials per vereniging 
 
OVERIGE AFSPRAKEN 

• Aanleveren lxf-uitnodigingsbestand: ruim een maand van tevoren 

• Wijzigingen tot dinsdag 20:00 uur voor de wedstrijd van zaterdag 

• Startlijst digitaal sturen naar deelnemende verenigingen op donderdag voor de wedstrijd. Clubs kunnen 
zelf printen voor of mailen naar trainers en ouders. 

• Zwemmers die tot aanvang van de juryvergadering zijn afgemeld krijgen in de uitslag de code AFGEM. 
Zwemmers die tijdens de juryvergadering worden afgemeld krijgen de code NG. Zwemmers die zonder 
afmelding niet aan de start verschijnen krijgen de code NGZA. 
 

CONTACTADRESSEN 

ZV Olympia Annelies de Geus – contactpersoon voor deel 1 - 06-58744828  
wedstrijden@zwemolympia.nl  
Officials alle wedstrijden en inschrijvingen deel 2 t/m 4:  
Cindy Smits 06 523 66 707 wedstrijden@zwemolympia.nl  
 

De Rijn   Rina Schimmel  0317-427468  rina.schimmel@planet.nl   
  

De Berkelduikers Marthy Stegeman 0573-441603 wedstrijdsecretariaat@berkelduikers.nl  

 

ESCA   Yoka van Dijk 026-3259208 yokavandijk@gmail.com 

mailto:wedstrijden@zwemolympia.nl
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Aan de KNZB Zwemcompetitie nemen jaarlijks zo’n 250 teams deel. Het betreft een Verenigings- en 
Junioren Zwemcompetitie op nationaal en regionaal niveau. In de Vereniging Zwemcompetitie komen de 
deelnemers uit in 4 leeftijdscategorieën: Junioren 1-2, Junioren 3-4, Jeugd en Senioren. Tevens wordt er 
een aparte juniorencompetitie bijgehouden. 
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Wijzigingsoverzicht t.o.v. seizoen 2021-2022 

• Het aantal wedstrijden is teruggebracht van 5 naar 4 wedstrijden per seizoen. 
• De programmering is aangepast. 
• Het Juniorenprogramma voor Ere- en Eerste divisie wordt gelijkgetrokken. De winnaar wordt 

Nederlands Kampioen van de Junioren Zwemcompetitie. 

• De voorgenomen wijzigiging naar een puntentelling op basis van FINA-punten is technisch nog niet 
haalbaar, daarom houden we vast aan de puntentelling zoals in seizoen 2021-2022 

 

 

Algemeen 
Indeling 
• De KNZB Zwemcompetitie (KZC) bestaat uit 2 nationale divisies en 3 regionale klassen: 

o Eredivisie  18 teams 

o Eerste divisie  18 teams 

o A-klasse  Afhankelijk van het aantal deelnemende teams per regio 

o B-klasse  Afhankelijk van het aantal deelnemende teams per regio 

o C-klasse  Afhankelijk van het aantal deelnemende teams per regio 

• Een vereniging kan met meerdere teams aan de KZC deelnemen. Per niveau kan er echter maar één 

team van een vereniging of startgemeenschap uitkomen, met uitzondering van de C-klasse. In de 

Promotie/degradatieregeling worden eventuele correcties opgenomen om dit te bewaken. 

 

  

Aanmelden 

• Verenigingen die in het voorgaande seizoen al deel hebben genomen aan de KZC hoeven zich niet 

opnieuw aan te melden. 

• Het aanmelden van nieuwe teams voor de KZC dient per e-mail te geschieden bij de KNZB via 

zwemmen@knzb.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september a.s. voor aanvang van het seizoen. 

• Nieuwe teams worden ingedeeld in de C-klasse van de regio.  

• Wedstrijden van de KZC dienen te worden aangemeld via de webkalender. 

• Per competitiewedstrijd kan slechts één datum worden aangemeld. 

 

Afmelden 
• Het afmelden van een team voor de KZC dient per e-mail te geschieden bij de KNZB via 

zwemmen@knzb.nl. Afmelden kan tot uiterlijk 1 september a.s. voorafgaand aan het seizoen. Bij 

afmelden na 1 september zijn de inleggelden verschuldigd. 

 

Organisatie en accommodatie 
• Wedstrijden in het kader van de KZC worden door één of meer van de deelnemende verenigingen 

georganiseerd en kunnen in een 25 of 50m bad gezwommen worden. 

• De wijze van tijdwaarneming in de KZC gebeurt zoals reglementair bepaald. 

 

Data 
• De KZC bestaat voor alle divisies en klassen uit 4 ronden. De data van deze wedstrijden zijn 

opgenomen in de Wedstrijdkalender op de KNZB website.  

• De wedstrijden van de KZC dienen op de door de KNZB vastgestelde data gezwommen te worden.  

• In bijzondere gevallen is het mogelijk een wedstrijd tot maximaal 2 weken eerder te zwemmen. 

Verzoeken om van de vastgestelde datum af te wijken dienen minimaal vijf weken voorafgaand aan 

de vastgestelde datum per e-mail te worden ingediend bij het bondsbureau KNZB via 

zwemmen@knzb.nl. Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden wegens calamiteiten dient 

eveneens contact gezocht te worden met het bondsbureau, samen wordt vervolgens naar een 

oplossing gezocht. 

mailto:zwemmen@knzb.nl
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/
mailto:zwemmen@knzb.nl
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/wedstrijdkalender/
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Leeftijdscategorieën 

• Voor de KNZB Zwemcompetitie zijn de volgende leeftijdscategorieën van toepassing: 

meisjes/dames jongens/heren 

1. senioren senioren 

2. jeugd 2 en later jeugd 2 en later 

3. junioren 4 en later junioren 4 en later 

4. junioren 2 en later junioren 2 en later 

• Voor de Junioren Zwemcompetitie tellen alleen de leeftijdscategorieën 3 en 4. 

 
Programma 
• Het programma wordt later gepubliceerd en zal terug te vinden zijn in een separaat document. 

• Van de gepubliceerde volgorde van het programma mag niet worden afgeweken. Er mogen ook geen 

nummers worden toegevoegd. (Uitzondering voor programmanummers voor minioren in de regionale 

competitie) 

• Let ook op de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen (zie KNZB-site). 

 

Kosten 
• De inleggelden voor de KZC 2022-2023, volgens artikel D21, lid 3 zijn als volgt: 

Ere- en eerste divisie: € 240,00   B-klasse € 160,00 

A-klasse:   € 180,00   C-klasse € 140,00 

• De wedstrijd aanvraagkosten, opgenomen in de tarievenlijst, zijn volgens artikel D 21 lid 3 reeds 

inbegrepen in de inleggelden voor de KNZB Zwemcompetitie 2022-2023. 

 

Wedstrijdpartners en poule-indeling 
• Elke vereniging dient zelf voor wedstrijdpartners te zorgen. Het is ook toegestaan om per 

competitieronde van tegenstanders te wisselen, mits dit vooraf goed is vastgelegd.  

• De wedstrijdpartners komen in beginsel uit dezelfde divisie of klasse als waarin de vereniging is 

ingedeeld. Indien dat niet mogelijk blijkt mogen: 

- landelijk ingedeelde verenigingen tegen elkaar uitkomen, ongeacht de divisie waarin zij uitkomen. 

- regionaal ingedeelde verenigingen tegen elkaar uitkomen, ongeacht de klasse en regio waarin zij 

uitkomen. 

• Houd er rekening mee dat de top-6 van de Eredivisie voor de laatste ronde een finalepoule vormt, 

waardoor herschikking van de poules nodig is. 

• U wordt geadviseerd om afspraken over tijdstippen, aantal deelnemers per team en hoe om te 

gaan met afmeldingen en dergelijke duidelijk vast te leggen. 

 

Indeling Finaleronde Eredivisie 
• Voor de Eredivisie geldt dat de 4e en laatste ronde als finaleronde wordt gezwommen. Inzet is dan 

de titel Kampioen van Nederland. 

• Op basis van de tussenstand na de 3e ronde zullen de nummers 1 t/m 6 de finalepoule vormen.  

o Deze teams dienen in onderling overleg de finaleronde te organiseren, waarbij het team dat na de 

3e ronde 1e staat het eerste recht heeft om deze finale te organiseren.  

• Alle andere teams (nr’s 7 t/m 18) organiseren eveneens in onderling overleg de finaleronde. 

• Tijdens de finaleronde van de top-6 mogen er maximaal 40 zwemmers per vereniging 

ingeschreven worden. 

 

 

 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/algemene_informatie/
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Inschrijvingen, uitslagen en puntentelling 
Inschrijving en vervanging 
• Inschrijving vindt plaats bij de organiserende vereniging. 

• Deelnemers mogen vervangen worden. Dat kan voor één of meer nummers zijn en eventueel ook 

door verschillende andere deelnemers. Houdt hierbij het KNZB reglement (D19.1) in acht voor wat 

betreft de afmeldingstermijn. Voor het overige geldt de afmeldingsregeling met de termijnen zoals 

deze door de organiserende vereniging zijn vastgelegd.  

• Voor alle klassen geldt dat een zwemmer individueel in iedere ronde in slechts één leeftijdscategorie 

kan worden opgenomen in de puntentelling, estafettes worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Het is toegestaan om uit te komen in een hogere leeftijdscategorie. 

o Toelichting: een zwemmer mag eventueel wel starten in verschillende leeftijdscategorieën, 

maar zal slechts in één leeftijdscategorie meegeteld worden. 

 

Puntentelling 

 

•      Per programmanummer tellen één of twee resultaten per team mee voor het wedstrijdresultaat. 
 Bij estafettes telt altijd het snelste resultaat, voor individuele afstanden verschilt dat per klasse: 

  
Leeftijdscategorie Ere- en Eerste 

divisie 
A-klasse B-klasse C-klasse 

dames en heren senioren open 2 2 1 1 

meisjes en jongens jeugd 2 en jonger 2 1 1 1 

meisjes en jongens junioren 4 en jonger 2 2 2 1 

meisjes en jongens junioren 2 en jonger 2 2 2 1 

  
•       Voor het verkrijgen van het wedstrijdresultaat dient een seconden-puntentelling te worden 

toegepast. Een tijd van 1.17.81 is dus 1 minuut = 60 punten, 17 seconden = 17 punten en 0,81 
seconden = 0,81 punten, totaal 77,81 punten. 

•       De vervangende tijd wordt voor de puntentelling gehanteerd als: 

➢ De deelnemer langzamer is dan de vervangende tijd; 

➢ Er geen of onvoldoende deelname van het betreffende team op het betreffende 
programmanummer is; 

• Er sprake is van diskwalificatie. 
•       De vervangende tijden voor alle klassen, voor alle ronden en programmanummers zijn 

binnenkort te vinden in het document vervangende tijden op de website onder de KNZB 
Zwemcompetitie 

•       Wanneer een zwemmer tijdens het lopende seizoen van de KZC is overgeschreven naar een 
andere vereniging en voor de “oude” vereniging minimaal één keer in de puntentelling is 
opgenomen, kan deze zwemmer niet meer voor de nieuwe vereniging meetellen. Zwemmers 
dienen in dat geval door de nieuwe vereniging als BM te worden ingeschreven. Indien een 
dergelijke zwemmer door de nieuwe vereniging niet als BM wordt ingeschreven zal de 
eerstvolgende zwemmer in de uitslag worden gebruikt om het puntentotaal aan te vullen, indien 
van toepassing. 
 

Uitslagen 
• De organiserende vereniging dient de uitslagen van de competitiewedstrijd op dezelfde dag, zo 

spoedig mogelijk na afloop, als .lxf uitslagbestand te uploaden in de webkalender van de KNZB. 

 

Bezwaar & verzoek tot correcties 
• Een vereniging kan tot en met de dinsdag na het competitieweekend bezwaar maken tegen de door 

de KNZB gepubliceerde puntentelling. Dit bezwaar dient voorzien van motivatie verzonden te worden 

naar zwemmen@knzb.nl. Dit geldt tevens voor het indienen van correcties op uitslagen. 

 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/
mailto:zwemmen@knzb.nl
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Kampioenschap 

• De vereniging die na afloop van de competitie het meeste aantal punten heeft behaald is kampioen 

van de betreffende nationale divisie of regionale klasse. 

• De winnaar van de Verenigingscompetitie in de Eredivisie is Kampioen van Nederland van de KNZB 

Zwemcompetitie. 

• De winnaar van de Juniorencompetitie uit de landelijke divisies samen is Kampioen van Nederland van 

de KNZB Junioren Zwemcompetitie. 

 

Prijzen 
• De winnaar van de Eredivisie ontvangt de kampioensschaal, de nummers 2 en 3 ontvangen een beker. 

• De winnaar, nummer 2 en 3 van de Eerste Divisie ontvangen een beker 

• De winnaars van de Regionale klasses A, B en C ontvangen een beker 

• De winnaar van de KNZB Junioren Zwemcompetitie uit de Eredivisie en Eerste divisie samen ontvangt 

een beker 

• De winnaars van de KNZB Junioren Zwemcompetitie ontvangen een beker. 

 

Deelnemen met meerdere teams 
• Indien een vereniging met meerdere teams in de KNZB Zwemcompetitie uitkomt zijn er regels voor 

het uitkomen van een zwemmer voor meerdere teams. Zwemmers blijven in principe gedurende het 

hele seizoen meetellen in hetzelfde team. Wel is toegestaan dat zwemmers gedurende het seizoen 

naar een hoger team gaan en daar gaan meetellen, naar een lager team mag echter niet. Het is dus 

niet meer toegestaan om mee te tellen in een lager team als men eenmaal heeft meegeteld in een 

hoger team. Zwemmers die meegeteld hebben in een lager team mogen gedurende het seizoen 

overstappen naar het hogere team en daar meetellen maar mogen daarna niet meer meetellen in het 

lagere team.  

o Toelichting: Uitgangspunt is dat zwemmers in hetzelfde team blijven zwemmen maar dat 

zwemmers in een lager team zich mogen verbeteren door naar een hoger team over te stappen, 

ook als ze al meerdere keren hebben meegeteld in het lagere team.  

o Zwemmers die volgens bovenstaande bepaling niet meer in het lagere team mogen meetellen 

dienen als BM ingeschreven te worden indien ze met een lager team meezwemmen. 

• Uitslagen die in die puntentelling zijn meegenomen kunnen achteraf niet door de vereniging zelf 

worden verwijderd uit de puntentelling. 

• Zwemmers die met een onjuist startnummer of ongerechtigd zijn uitgekomen volgens de 

leeftijdsbepalingen en -beperkingen worden niet in het competitieresultaat meegeteld. 

• Zwemmers die niet in de puntentelling mee willen worden genomen dienen vooraf als BM 

ingeschreven te worden. 

• Binnen één competitieronde is het voor een deelnemer niet mogelijk om voor meer dan één team in 

het wedstrijdresultaat mee te tellen.  

• De verenigingen met meerdere teams in de zwemcompetitie (ongeacht klassen) dienen ervoor te 

zorgen dat elk team met teamnummer is ingeschreven. Het depotnummer dient hetzelfde te blijven. 

Op de KNZB website staat een beschrijving hoe dit ingesteld kan worden. 

 

Startgemeenschap 
• Wanneer een startgemeenschap deel gaat nemen aan de KNZB Zwemcompetitie zal het 1e team de 

plaats innemen van de hoogst genoteerde basisvereniging. 

• Mocht één van de basisverenigingen al met een 2e team aan de KNZB Zwemcompetitie deelgenomen 

hebben, dan neemt een eventueel 2e team van de startgemeenschap deze plaats in. 

• Mochten de basisverenigingen alleen met een 1e team hebben deelgenomen aan de KNZB 

Zwemcompetitie en de startgemeenschap met een 2e team wil gaan uitkomen, dan zal dit team één 

klasse lager uitkomen dan de laagst geëindigde basisvereniging in het afgelopen seizoen. 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/algemene_informatie/deelnemen_aan_zwemwedstrijden/
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Opheffen startgemeenschap 
• Wanneer een startgemeenschap wordt ontbonden, worden beide verenigingen één klasse lager 

ingedeeld als waar de startgemeenschap in uitkwam, maar niet hoger dan de A-klasse. 

• Basisverenigingen die na ontbinding van een startgemeenschap in een andere klasse ingedeeld willen 

worden, kunnen hiervoor een verzoek indienen. 

• Wanneer een basisvereniging een startgemeenschap verlaat, zal deze, mits de startgemeenschap 

blijft bestaan, worden ingedeeld in de C-klasse. 

 

Van startgemeenschap naar fusieclub 

Wanneer een startgemeenschap over gaat in een nieuwe vereniging (fusie) dan neemt de nieuwe 

vereniging in principe de positie over in de KNZB zwemcompetitie.  

Dit geld ook voor eventuele meerdere teams. Wanneer er meer nieuwe teams starten dan dat de 

startgemeenschap had, zal het extra team starten in de C-klasse. 

 

Promotie- en degradatieregeling 
De promotie/degradatieregelingen zijn onder andere afhankelijk van het aantal deelnemende 

verenigingen per klasse. De definitieve promotie/degradatieregeling van alle klassen in de KNZB 

Zwemcompetitie wordt uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen bekend gemaakt op de site van de 

KNZB.  

In de regel is het volgende van toepassing: 

Eredivisie De vier laagst geplaatste ploegen degraderen naar 1e divisie. 

Eerste divisie Nummers 1 t/m 4 promoveren naar Eredivisie 

De vier laagst geplaatste ploegen degraderen naar de A-klasse 

A-klasse 

 

Overige klassen 

De vier snelste ploegen, ongeacht welke regio, promoveren naar de 

Eerste divisie (was 5). 

Degradatie uit de A-klasse en overige promotie/degradatieregelingen zijn 

afhankelijk van het aantal deelnemende teams per klasse en wordt 

voorafgaand aan de start van de competitie gecommuniceerd. 

 

Van deze bepalingen kunnen afgeweken worden, indien er veel mutaties zijn in aan- en afmeldingen voor 
de competitie. 

 

Versiebeheer & slotbepaling KNZB 
 
In geval van bijzonder omstandigheden heeft de KNZB het recht om aanpassingen te doen in de 
wedstrijdbepalingen. 
22.04.2022 Conceptversie samengesteld 

08.05.2022 Input RZC’s verwerkt en gepubliceerd 
06.07.2022 Puntentelling aangepast naar seconden-puntentelling, verdeling van prijzen toegevoegd, 

inleggelden zijn inclusief aanmeldkosten voor de wedstrijden 
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Nr. Geslacht Categorie Eredivisie Eerste Divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 Meisjes Estafettes junioren 4 el. 4x 200 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag M jun 4 el.

2 Jongens Estafettes junioren 4 el. 4x 100 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag J jun 4 el.

3 Dames Senioren 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag

4 Heren Senioren 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag

5 Meisjes Junioren 2 el. 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag

6 Jongens Junioren 2 el. 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag

7 Meisjes Jeugd 2 el. 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

8 Jongens Jeugd 2 el. 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

9 Meisjes Junioren 4 el. 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

10 Jongens Junioren 4 el. 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

11 Dames Senioren 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

12 Heren Senioren 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

13 Gemengd Minioren 5/6 X X 50m Vrijeslag 50m Vrijeslag 50m Vrijeslag

14 Meisjes Junioren 2 el. 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl

15 Jongens Junioren 2 el. 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl

16 Dames Senioren 100 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag X X

17 Heren Senioren 100 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag X X

18 Meisjes Jeugd 2 el. 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 100 Schoolslag

19 Jongens Jeugd 2 el. 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 100 Schoolslag

20 Meisjes Junioren 4 el. 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag

21 Jongens Junioren 4 el. 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag

22 Gemengd Minioren 5/6 X X 50m Rugcrawl 50m Rugcrawl 50m Rugcrawl

23 Dames Estafettes senioren 4x 100 Wisselslag D sen 4x 100 Wisselslag D sen 4x 100 Wisselslag D sen 4x 50 Wisselslag D sen 4x 50 Wisselslag D sen

24 Heren Estafettes senioren 4x 200 Vrijeslag H sen 4x 200 Vrijeslag H sen 4x 100 Vrijeslag H sen 4x 100 Vrijeslag H sen 4x 100 Vrijeslag H sen

Ronde 1
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Nr. Geslacht Categorie Eredivisie Eerste Divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 Meisjes Estafettes junioren 4 el. 4x 100 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag M jun 4 el. 4x 50 Vrijeslag M jun 4 el.

2 Jongens Estafettes junioren 4 el. 4x 100 Wisselslag J jun 4 el. 4x 100 Wisselslag J jun 4 el. 4x 100 Wisselslag J jun 4 el. 4x 100 Wisselslag J jun 4 el. 4x 100 Wisselslag J jun 4 el.

3 Dames Senioren 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag

4 Heren Senioren 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag

5 Meisjes Junioren 2 el. 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag 50 Vrijeslag

6 Jongens Junioren 2 el. 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag 50 Vrijeslag

7 Meisjes Jeugd 2 el. 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

8 Jongens Jeugd 2 el. 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

9 Dames Senioren 50 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

10 Heren Senioren 50 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

11 Meisjes Junioren 4 el. 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

12 Jongens Junioren 4 el. 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

13 Gemengd Minioren 5/6 X X 50m Schoolslag 50m Schoolslag 50m Schoolslag

14 Meisjes Junioren 2 el. 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag

15 Jongens Junioren 2 el. 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag

16 Dames Senioren 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag

17 Heren Senioren 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag

18 Meisjes Jeugd 2 el. 400 Vrijeslag 400 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag

19 Jongens Jeugd 2 el. 400 Vrijeslag 400 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag

20 Meisjes Junioren 4 el. 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 50 Vlinderslag

21 Jongens Junioren 4 el. 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 50 Vlinderslag

22 Gemengd Minioren 5/6 X X 100m Wisselslag 100m Wisselslag 100m Wisselslag

23 Dames Estafettes senioren 4x 200 Vrijeslag D sen 4x 200 Vrijeslag D sen 4x 100 Vrijeslag D sen 4x 100 Vrijeslag D sen 4x 100 Vrijeslag D sen

24 Heren Estafettes senioren 4x 100 Vrijeslag H sen 4x 100 Vrijeslag H sen 4x 50 Vrijeslag H sen 4x 50 Vrijeslag H sen 4x 50 Vrijeslag H sen

Ronde 2
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Nr. Geslacht Categorie Eredivisie Eerste Divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 Meisjes Estafettes junioren 4 el. 4x 100 Wisselslag M jun 4 el. 4x 100 Wisselslag M jun 4 el. 4x 100 Wisselslag M jun 4 el. 4x 100 Wisselslag M jun 4 el. 4x 100 Wisselslag M jun 4 el.

2 Jongens Estafettes junioren 4 el. 4x 200 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag J jun 4 el. 4x 100 Vrijeslag J jun 4 el.

3 Dames Senioren 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag

4 Heren Senioren 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag 50 Vlinderslag

5 Meisjes Junioren 2 el. 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag

6 Jongens Junioren 2 el. 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag

7 Meisjes Jeugd 2 el. 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag

8 Jongens Jeugd 2 el. 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag

9 Meisjes Junioren 4 el. 400 Wisselslag 400 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag

10 Jongens Junioren 4 el. 400 Wisselslag 400 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag

11 Dames Senioren 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl

12 Heren Senioren 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl

13 Gemengd Minioren 5/6 X X 50m Vlinderslag 50m Vlinderslag 50m Vlinderslag

14 Meisjes Junioren 2 el. 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

15 Jongens Junioren 2 el. 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

16 Dames Senioren 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag X X

17 Heren Senioren 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag X X

18 Meisjes Jeugd 2 el. 200 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 50 Vlinderslag

19 Jongens Jeugd 2 el. 200 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 100 Vlinderslag 50 Vlinderslag

20 Meisjes Junioren 4 el. 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag

21 Jongens Junioren 4 el. 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag

22 Gemengd Minioren 5/6 X X 50m Rugcrawl 50m Rugcrawl 50m Rugcrawl

23 Dames Estafettes senioren 4x 100 Vrijeslag D sen 4x 100 Vrijeslag D sen 4x 50 Vrijeslag D sen 4x 50 Vrijeslag D sen 4x 50 Vrijeslag D sen

24 Heren Estafettes senioren 4x 100 Wisselslag H sen 4x 100 Wisselslag H sen 4x 100 Wisselslag H sen 4x 50 Wisselslag H sen 4x 50 Wisselslag H sen

Ronde 3
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Nr. Geslacht Categorie Eredivisie Eerste Divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 Gemengd Estafettes junioren GEM 4x 100 Vrijeslag GEM jun 4x 100 Vrijeslag GEM jun 4x 100 Vrijeslag GEM jun 4x 50 Vrijeslag GEM jun 4x 50 Vrijeslag GEM jun

2 Dames Senioren 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag 50 Vrijeslag

3 Heren Senioren 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag 50 Vrijeslag

4 Meisjes Junioren 2 el. 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

5 Jongens Junioren 2 el. 100 Schoolslag 100 Schoolslag 100 Schoolslag 50 Schoolslag 50 Schoolslag

6 Meisjes Jeugd 2 el. 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl

7 Jongens Jeugd 2 el. 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 200 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl

8 Dames Senioren 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag

9 Heren Senioren 200 Wisselslag 200 Wisselslag 200 Wisselslag 100 Wisselslag 100 Wisselslag

10 Meisjes Junioren 4 el. 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

11 Jongens Junioren 4 el. 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 50 Rugcrawl 50 Rugcrawl

12 Gemengd Minioren 5/6 X X 50m Vrijslag 50m Vrijeslag 50m Vrijeslag

13 Gemengd Estafettes jeugd GEM 4x 100 Vrijeslag GEM jeu 4x 100 Vrijeslag GEM jeu 4x 100 Vrijeslag GEM jeu 4x 50 Vrijeslag GEM jeu 4x 50 Vrijeslag GEM jeu

14 Gemengd Estafettes junioren GEM 4x 100 Wisselslag GEM sen 4x 100 Wisselslag GEM sen 4x 100 Wisselslag GEM sen 4x 50 Wisselslag GEM sen 4x 50 Wisselslag GEM sen

15 Meisjes Junioren 2 el. 400 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag

16 Jongens Junioren 2 el. 400 Vrijeslag 200 Vrijeslag 200 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag

17 Meisjes Jeugd 2 el. 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag

18 Jongens Jeugd 2 el. 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 100 Vrijeslag 50 Vrijeslag

19 Dames Senioren 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl X X

20 Heren Senioren 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl 100 Rugcrawl X X

21 Meisjes Junioren 4 el. 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 100 Schoolslag

22 Jongens Junioren 4 el. 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 200 Schoolslag 100 Schoolslag

23 Gemengd Minioren 5/6 X X 50m Schoolslag 50m Schoolslag 50m Schoolslag

24 Gemengd Estafettes all-in GEM 8x 50 Vrijeslag GEM all-in 8x 50 Vrijeslag GEM all-in 8x 50 Vrijeslag GEM all-in 8x 50 Vrijeslag GEM all-in 8x 50 Vrijeslag GEM all-in

Voor programma 22 is de startvolgorde: 1x m jun 2 el. - 1x j jun 2 el. - 1x m jun 4 el. - 1x j jun 4 el. - 1x j jeu 2 el. - 1x m jeu 2 el. - 1x h sen open - 1x d sen open

Pauze

Ronde 4 - Finale

Voor programma 1, 12 en 13 is de startvolgorde vrij
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Nr RONDE 1 Eredivisie Eerste divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 4x200m vrije slag est. meisjes junioren 4 en jonger 10:50,00

2 4x100m vrije slag est. meisjes junioren 4 en jonger 5:03,00 5:18,00 5:54,00 6:37,00

3 4x100m vrije slag est. jongens junioren 4 en jonger 4:14,00

4 4x50m vrije slag est. jongens junioren 4 en jonger 2:03,00 2:09,00 2:24,00 2:42,00

5 100m schoolslag dames senioren open 1:29,90 1:34,40 1:38,90 1:50,10 2:03,60

6 100m schoolslag heren senioren open 1:20,10 1:24,10 1:28,10 1:38,10 1:50,10

7 100m vlinderslag meisjes junioren 2 en jonger 1:30,40 1:34,90 1:39,40

8 50m vlinderslag meisjes junioren 2 en jonger 0:48,90 0:54,90

9 100m vlinderslag jongens junioren 2 en jonger 1:21,10 1:25,20 1:29,20

10 50m vlinderslag jongens junioren 2 en jonger 0:44,90 0:50,40

11 100m rugslag meisjes jeugd 2 en jonger 1:20,60 1:24,60 1:28,60

12 50m rugslag meisjes jeugd 2 en jonger 0:46,10 0:51,80

13 100m rugslag jongens jeugd 2 en jonger 1:11,40 1:15,00 1:18,60

14 50m rugslag jongens jeugd 2 en jonger 0:40,40 0:45,30

15 100m schoolslag meisjes junioren 4 en jonger 1:33,70 1:38,40 1:43,00

16 50m schoolslag meisjes junioren 4 en jonger 0:53,30 0:59,80

17 100m schoolslag jongens junioren 4 en jonger 1:24,40 1:28,60 1:32,80

18 50m schoolslag jongens junioren 4 en jonger 0:47,10 0:52,90

19 50m rugslag dames senioren open 0:36,90 0:38,80 0:40,60 0:45,30 0:50,80

20 50m rugslag heren senioren open 0:31,90 0:33,50 0:35,10 0:39,10 0:43,90

21 50m vrije slag mixed minioren 6 en jonger

22 200m rugslag meisjes junioren 2 en jonger 3:07,70 3:17,10 3:26,50

23 100m rugslag meisjes junioren 2 en jonger 1:45,60 1:58,50

24 200m rugslag jongens junioren 2 en jonger 2:48,80 2:57,30 3:05,70

25 100m rugslag jongens junioren 2 en jonger 1:34,40 1:46,00

26 100m wisselslag dames senioren open 1:19,60 1:23,60 1:27,60

27 100m wisselslag heren senioren open 1:11,50 1:15,10 1:18,70

28 200m schoolslag meisjes jeugd 2 en jonger 3:19,90 3:29,80 3:39,80 4:04,80

29 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en jonger 2:07,30

30 200m schoolslag jongens jeugd 2 en jonger 2:54,90 3:03,60 3:12,40 3:34,20

31 100m schoolslag jongens jeugd 2 en jonger 1:52,50

32 200m vrije slag meisjes junioren 4 en jonger 2:51,10 2:59,60 3:08,20 3:29,60

33 100m vrije slag meisjes junioren 4 en jonger 1:44,50

34 200m vrije slag jongens junioren 4 en jonger 2:29,30 2:36,70 2:44,20 3:02,80

35 100m vrije slag jongens junioren 4 en jonger 1:32,10

36 50m rugslag mixed minioren 6 en jonger

37 4x 100m wisselslag est. dames senioren open 5:07,00 5:22,00 5:37,00

38 4x 50m wisselslag est. dames senioren open 2:52,00 3:14,00

39 4x 200m vrije slag est. heren senioren open 9:06,00 9:33,00

40 4x 100m vrije slag est. heren senioren open 4:27,00 4:58,00 5:34,00
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Nr RONDE 2 Eredivisie Eerste divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 4x100m vrije slag est. meisjes junioren 4 en jonger 4:49,00

2 4x50m vrije slag est. meisjes junioren 4 en jonger 2:22,00 2:29,00 2:45,00 3:06,00

3 4x100m wisselslag est. jongens junioren 4 en jonger 4:45,00

4 100m vlinderslag dames senioren open 1:21,60 1:25,60 1:29,70 1:39,90 1:52,20

5 100m vlinderslag heren senioren open 1:12,70 1:16,30 1:19,90 1:29,00 1:39,90

6 100m vrije slag meisjes junioren 2 en jonger 1:19,40 1:23,30 1:27,30

7 50m vrije slag meisjes junioren 2 en jonger 0:45,50 0:51,10

8 100m vrije slag jongens junioren 2 en jonger 1:10,90 1:14,50 1:18,00

9 50m vrije slag jongens junioren 2 en jonger 0:40,10 0:45,00

10 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en jonger 1:32,60 1:37,20 1:41,80

11 50m schoolslag meisjes jeugd 2 en jonger 0:52,50 0:58,90

12 100m schoolslag jongens jeugd 2 en jonger 1:21,80 1:25,90 1:30,00

13 50m schoolslag jongens jeugd 2 en jonger 0:45,70 0:51,30

14 50m schoolslag dames senioren open 0:42,00 0:44,10 0:46,20 0:51,40 0:57,70

15 50m schoolslag heren senioren open 0:36,20 0:38,00 0:39,80 0:44,40 0:49,80

16 200m rugslag meisjes junioren 4 en jonger 2:59,50 3:08,50

17 100m rugslag meisjes junioren 4 en jonger 1:30,60

18 50m rugslag meisjes junioren 4 en jonger 0:46,90 0:52,60

19 200m rugslag jongens junioren 4 en jonger 2:39,10 2:47,10

20 100m rugslag jongens junioren 4 en jonger 1:19,90

21 50m rugslag jongens junioren 4 en jonger 0:41,10 0:46,10

22 50m schoolslag mixed minioren 6 en jonger

23 200m wisselslag meisjes junioren 2 en jonger 3:12,50 3:22,10 3:31,80 3:55,80

24 100m wisselslag meisjes junioren 2 en jonger 1:59,10

25 200m wisselslag jongens junioren 2 en jonger 2:55,40 3:04,20 3:13,00 3:34,90

26 100m wisselslag jongens junioren 2 en jonger 1:48,50

27 200m vrije slag dames senioren open 2:45,30 2:53,60 3:01,90

28 100m vrije slag dames senioren open 1:29,20 1:40,20

29 200m vrije slag heren senioren open 2:23,60 2:30,70 2:37,90

30 100m vrije slag heren senioren open 1:18,30 1:27,90

31 400m vrije slag meisjes jeugd 2 en jonger 5:41,10 5:58,20

32 200m vrije slag meisjes jeugd 2 en jonger 3:04,50 3:25,50

33 100m vrije slag meisjes jeugd 2 en jonger 1:42,60

34 400m vrije slag jongens jeugd 2 en jonger 5:07,50 5:22,80

35 200m vrije slag jongens jeugd 2 en jonger 2:41,40 2:59,80

36 100m vrije slag jongens jeugd 2 en jonger 1:30,50

37 100m vlinderslag meisjes junioren 4 en jonger 1:25,30 1:29,60 1:33,80 1:44,50

38 50m vlinderslag meisjes junioren 4 en jonger 0:51,80

39 100m vlinderslag jongens junioren 4 en jonger 1:15,70 1:19,40 1:23,20 1:32,70

40 50m vlinderslag jongens junioren 4 en jonger 0:47,10

41 100m wisselslag mixed minioren 6 en jonger

42 4x 200m vrije slag est. dames senioren open 10:28,00 11:00,00

43 4x 100m vrije slag est. dames senioren open 5:04,00 5:39,00 6:21,00

44 4x 100m vrije slag est. heren senioren open 4:03,00 4:15,00

45 4x 50m vrije slag est. heren senioren open 2:03,00 2:17,00 2:34,00
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Nr RONDE 3 Eredivisie Eerste divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 4x100m wisselslag est. meisjes junioren 4 en jonger 5:21,00 5:37,00 5:53,00 6:33,00 7:21,00

2 4x200m vrije slag est. jongens junioren 4 en jonger 9:27,00

3 4x100m vrije slag est. jongens junioren 4 en jonger 4:27,00 4:40,00 5:12,00 5:50,00

4 50m vlinderslag dames senioren open 0:35,70 0:37,50 0:39,30 0:43,80 0:49,10

5 50m vlinderslag heren senioren open 0:32,90 0:34,60 0:36,20 0:40,30 0:45,30

6 200m schoolslag meisjes junioren 2 en jonger 3:30,60 3:41,10 3:51,70

7 100m schoolslag meisjes junioren 2 en jonger 1:59,80 2:14,50

8 200m schoolslag jongens junioren 2 en jonger 3:12,10 3:21,70 3:31,30

9 100m schoolslag jongens junioren 2 en jonger 1:50,10 2:03,60

10 200m wisselslag meisjes jeugd 2 en jonger 3:00,70 3:09,70 3:18,70

11 100m wisselslag meisjes jeugd 2 en jonger 1:39,60 1:51,80

12 200m wisselslag jongens jeugd 2 en jonger 2:42,00 2:50,10 2:58,20

13 100m wisselslag jongens jeugd 2 en jonger 1:29,30 1:40,20

14 400m wisselslag meisjes junioren 4 en jonger 6:43,70 7:03,90

15 200m wisselslag meisjes junioren 4 en jonger 3:22,20

16 100m wisselslag meisjes junioren 4 en jonger 1:41,40 1:53,80

17 400m wisselslag jongens junioren 4 en jonger 6:10,10 6:28,60

18 200m wisselslag jongens junioren 4 en jonger 3:01,90

19 100m wisselslag jongens junioren 4 en jonger 1:31,10 1:42,30

20 200m rugslag dames senioren open 2:52,20 3:00,80 3:09,40

21 100m rugslag dames senioren open 1:36,30 1:48,10

22 200m rugslag heren senioren open 2:34,50 2:42,20 2:49,90

23 100m rugslag heren senioren open 1:26,00 1:36,50

24 50m vlinderslag mixed minioren 6 en jonger

25 100m rugslag meisjes junioren 2 en jonger 1:26,20 1:30,50 1:34,80

26 50m rugslag meisjes junioren 2 en jonger 0:49,00 0:55,00

27 100m rugslag jongens junioren 2 en jonger 1:17,10 1:21,00 1:24,80

28 50m rugslag jongens junioren 2 en jonger 0:43,60 0:48,90

29 200m schoolslag dames senioren open 3:14,80 3:24,50 3:34,30

30 200m schoolslag heren senioren open 2:50,90 2:59,40 3:07,90

31 200m vlinderslag meisjes jeugd 2 en jonger 3:05,10

32 100m vlinderslag meisjes jeugd 2 en jonger 1:28,30 1:32,50 1:43,00

33 50m vlinderslag meisjes jeugd 2 en jonger 0:51,10

34 200m vlinderslag jongens jeugd 2 en jonger 2:46,40

35 100m vlinderslag jongens jeugd 2 en jonger 1:17,80 1:21,50 1:30,70

36 50m vlinderslag jongens jeugd 2 en jonger 0:46,10

37 100m vrije slag meisjes junioren 4 en jonger 1:16,00 1:19,80 1:23,60 1:33,10

38 50m vrije slag meisjes junioren 4 en jonger 0:48,90

39 100m vrije slag jongens junioren 4 en jonger 1:07,00 1:10,30 1:13,70 1:22,00

40 50m vrije slag jongens junioren 4 en jonger 0:42,50

41 50m rugslag mixed minioren 6 en jonger

42 4x 100m vrije slag est. dames senioren open 4:37,00 4:51,00

43 4x 50m vrije slag est. dames senioren open 2:20,00 2:36,00 2:55,00

44 4x 100m wisselslag est. heren senioren open 4:32,00 4:46,00 5:00,00

45 4x 50m wisselslag est. heren senioren open 2:32,00 2:51,00
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Nr RONDE 4 Eredivisie Eerste divisie A-klasse B-klasse C-klasse

1 4x 100m wisselslag est. mixed junioren 4 en jonger 5:19,00 5:34,00 5:50,00

2 4x 50m wisselslag est. mixed junioren 4 en jonger 2:59,00 3:21,00

3 100m vrije slag dames senioren open 1:12,80 1:16,50 1:20,10

4 50m vrije slag dames senioren open 0:41,00 0:46,10

5 100m vrije slag heren senioren open 1:03,90 1:07,10 1:10,30

6 50m vrije slag heren senioren open 0:36,20 0:40,60

7 100m schoolslag meisjes junioren 2 en jonger 1:37,80 1:42,70 1:47,60

8 50m schoolslag meisjes junioren 2 en jonger 0:55,70 1:02,50

9 100m schoolslag jongens junioren 2 en jonger 1:29,90 1:34,40 1:38,90

10 50m schoolslag jongens junioren 2 en jonger 0:50,20 0:56,30

11 200m rugslag meisjes jeugd 2 en jonger 2:56,30 3:05,10 3:14,00

12 100m rugslag meisjes jeugd 2 en jonger 1:38,70 1:50,80

13 200m rugslag jongens jeugd 2 en jonger 2:36,40 2:44,20 2:52,00

14 100m rugslag jongens jeugd 2 en jonger 1:27,50 1:38,20

15 200m wisselslag dames senioren open 2:57,00 3:05,80 3:14,70

16 100m wisselslag dames senioren open 1:37,50 1:49,50

17 200m wisselslag heren senioren open 2:38,90 2:46,90 2:54,80

18 100m wisselslag heren senioren open 1:27,60 1:38,30

19 100m rugslag meisjes junioren 4 en jonger 1:22,40 1:26,50 1:30,60

20 50m rugslag meisjes junioren 4 en jonger 0:46,90 0:52,60

21 100m rugslag jongens junioren 4 en jonger 1:12,70 1:16,30 1:19,90

22 50m rugslag jongens junioren 4 en jonger 0:41,10 0:46,10

23 50m vrije slag mixed minioren 6 en jonger

24 4x 100m vrije slag est. mixed jeugd 2 en jonger 4:41,00 4:55,00 5:09,00

25 4x 50m vrije slag est. mixed jeugd 2 en jonger 2:39,00 2:59,00

26 4x 100m vrije slag est. mixed senioren open 4:34,00 4:47,00 5:01,00

27 4x 50m vrije slag est. mixed senioren open 2:34,00 2:53,00

28 400m vrije slag meisjes junioren 2 en jonger 6:03,80

29 200m vrije slag meisjes junioren 2 en jonger 3:07,60 3:16,60

30 100m vrije slag meisjes junioren 2 en jonger 1:37,20 1:49,10

31 400m vrije slag jongens junioren 2 en jonger 5:31,90

32 200m vrije slag jongens junioren 2 en jonger 2:45,90 2:53,80

33 100m vrije slag jongens junioren 2 en jonger 1:26,90 1:37,50

34 100m vrije slag meisjes jeugd 2 en jonger 1:14,60 1:18,40 1:22,10 1:31,40

35 50m vrije slag meisjes jeugd 2 en jonger 0:47,60

36 100m vrije slag jongens jeugd 2 en jonger 1:05,80 1:09,10 1:12,40 1:20,70

37 50m vrije slag jongens jeugd 2 en jonger 0:41,80

38 100m rugslag dames senioren open 1:18,60 1:22,50 1:26,50

39 100m rugslag heren senioren open 1:10,20 1:13,70 1:17,20

40 200m schoolslag meisjes junioren 4 en jonger 3:21,70 3:31,80 3:41,90 4:07,10

41 100m schoolslag meisjes junioren 4 en jonger 2:08,80

42 200m schoolslag jongens junioren 4 en jonger 3:00,30 3:09,40 3:18,40 3:40,90

43 100m schoolslag jongens junioren 4 en jonger 1:56,00

44 50m schoolslag mixed minioren 6 en jonger

45 8x 50m vrije slag mixed all-in 4:24,00 4:38,00 4:51,00 5:24,00 6:04,00



 

           

Poule-afspraken Regio Circuit 2022-2023:  ESCA, De Ward, ZV Overbetuwe, NDD en De Rijn 

 Mogelijke data: Org. vereniging: Zwembad:            Plaats: Jury      Aanv. Aant. banen 

1 Za 22-10-2022 NDD Rozengaarde, Doetinchem 16.15 – 16.45 uur 6 

2 Za 26-11-2022 ESCA Valkenhuizen, Arnhem  14.30 – 15.00 uur 6 

   of De Grote Koppel, Arnhem 13.30 – 14.00 uur  

3 Za 11-02-2023 ZV Overbetuwe Valkenhuizen, Arnhem 14.30 – 15.00 uur 6 

   of De Grote Koppel, Arnhem 13.30 – 14.00 uur  

4 Za 18-03-2023 De Rijn De Bongerd, Wageningen !6.30 – 17.00 uur 6 

 
Kosten deelnemende ploegen:   :  Het startgeld voor De Ward wordt per wedstrijd berekend.  
Kosten toeschouwers  :  gratis 
Programma’s   :  alleen printen voor officials en organisatie (25-30) 
Sluitingsdatum inschrijving :  10 dagen voor de wedstrijd. 
Aantal officials                               : 3-4 officials per vereniging 
Regio Circuit dl 2 en 3  : ½ augustus is bekend in welk zwembad de wedstrijden worden gehouden 
 
OVERIGE AFSPRAKEN 

• Aanleveren lxf uitnodigingsbestand: ruim een maand van tevoren 

• Wijzigingen tot dinsdag 20:00 uur voor de wedstrijd 

• Startlijst digitaal sturen naar deelnemende verenigingen op donderdag voor de wedstrijd. Clubs kunnen 
zelf printen voor of mailen naar trainers en ouders. 

• Zwemmers die tot aanvang van de juryvergadering zijn afgemeld krijgen in de uitslag de code AFGEM. 
Zwemmers die tijdens de juryvergadering worden afgemeld krijgen de code NG. Zwemmers die zonder 
afmelding niet aan de start verschijnen krijgen de code NGZA. 
 

 
CONTACTADRESSEN 
 

ESCA Monique Gerritsen  06-27444950 monique4esca@gmail.com  
 Yoka van Dijk 026-3259208 yokavandijk@gmail.com   
  
De Ward   Patricia van Grevenbroek 06-83664417 patriciavangrevenbroek@gmail.com 
    Leendert Otten: wedstrijdsecretariaat@deward.nl 
 
NDD    Wilma Hassing  0314-361603 en 06-21994493 wilmahassing@redfrog.nl  
    Marieke Bootsveld  zwemwedstrijd.ndd@gmail.com  
 
ZV Overbetuwe   Lisbeth van de Rijst 06-53859104 zwemsecretariaat@zvoverbetuwe.nl  
     
De Rijn    Rina Schimmel 0317-427468 (voorkeur) en 06-38126855 rina.schimmel@planet.nl 
    

 

mailto:monique4esca@gmail.com
mailto:yokavandijk@gmail.com
mailto:patriciavangrevenbroek@gmail.com
mailto:wedstrijdsecretariaat@deward.nl
mailto:wilmahassing@redfrog.nl
mailto:zwemwedstrijd.ndd@gmail.com
mailto:zwemsecretariaat@zvoverbetuwe.nl
mailto:rina.schimmel@planet.nl


 

Regio Circuit 2022
Programma & bepalingen
 

 

 

 

 

Om voor alle doelgroepen, met name junioren en ouder, voldoende wedstrijdaanbod te creëren bied 
de KNZB Regio Oost per 2022-2023 een regionaal circuit aan. Alle wedstrijdonderdelen t/m 400m 
worden aangeboden, rekening houdend met alle kampioenschappen.

De Werkgroep Zwemmen van de Regio Oost stelt aan het eind van het circuit prijzen beschikbaar 
voor een verschillend soort aantal klassementen. Organisaties kunnen aanvullend ook dagprijzen 
aanbieden! 

We wensen alle deelnemers veel plezier en succes!
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Organisatie en accommodatie
● De organisatie van een specifieke wedstrijd is in handen van één of meerdere verenigingen. 

Verenigingen kunnen poule afspraken
● Wedstrijden staan in basis open voor deelname van elke KNZB vereniging, deelname vanuit 

het buitenland is ook mogelijk. In de KNZB webkalender zorgt u bij het aanmelden ervoor dat 
het type staat op ‘open wedstrijd’.

● Wedstrijden kunnen zowel in een 25 als 5
● De kop van de jury wordt verzorgd door de werkgroep Officials van de KNZB Regio Oost. 

Hiertoe dient de wedstrijd ook aangemeld te worden bij de werkgroep Officials.
 

Data 
● De wedstrijden binnen het circuit worden gezwommen in vi

zelf bepalen wanneer deze binnen de gestelde periode wordt georganiseerd.
 Periode / ronde 1  
 Periode / ronde 2  
 Periode / ronde 3  
 Periode / ronde 4  
 

Leeftijdsgroepen 
● Het Regio Oost Circuit wordt gezwommen in de volgende, bekende, leeftijdsgroepen:

 
Meisjes/Dames Geboren

Junioren 1 en 2 2010

Junioren 3 en 4 2008

Jeugd 1 en 2 2006

Senioren 1 en 2 2004

Senioren Open 2003 en 

ouder

 

Programma 
● Op de laatste pagina’s van dit document treft u de programma’s aan van de vier rondes. U 

kunt eventueel onderdelen (bijvoorbeeld voor minioren of masters) toevoegen. De volgorde 
mag eventueel ook gewijzigd worden.

● Voor deze wedstrijden zijn templates besch
basisinstellingen al goed staan. Ook de meerkampen zijn al ingevoerd. U dient als organisatie 
alleen de juiste datums qua organisatie, sluiting inschrijving en kwalificatieperiode (einde) in 
te voeren. 
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Organisatie en accommodatie 
De organisatie van een specifieke wedstrijd is in handen van één of meerdere verenigingen. 

poule afspraken maken. 
Wedstrijden staan in basis open voor deelname van elke KNZB vereniging, deelname vanuit 
het buitenland is ook mogelijk. In de KNZB webkalender zorgt u bij het aanmelden ervoor dat 
het type staat op ‘open wedstrijd’. 
Wedstrijden kunnen zowel in een 25 als 50m bad georganiseerd worden.
De kop van de jury wordt verzorgd door de werkgroep Officials van de KNZB Regio Oost. 
Hiertoe dient de wedstrijd ook aangemeld te worden bij de werkgroep Officials.

De wedstrijden binnen het circuit worden gezwommen in vier periodes. Elke organisatie kan 
zelf bepalen wanneer deze binnen de gestelde periode wordt georganiseerd.

 1 september – 31 oktober 2022 
 1 november – 31 december 2022 
 1 januari – 28 februari 2023 
 1 maart – 30 april 2023 

Het Regio Oost Circuit wordt gezwommen in de volgende, bekende, leeftijdsgroepen:

Geboren Jongens/Heren Geboren

2010-2011 Junioren 1 en 2 2009

2008-2009 Junioren 3 en 4 2007

2006-2007 Jeugd 1 en 2 2005

2004-2005 Senioren 1 en 2 2003

2003 en 

ouder 

Senioren Open 2002 en 

ouder

Op de laatste pagina’s van dit document treft u de programma’s aan van de vier rondes. U 
kunt eventueel onderdelen (bijvoorbeeld voor minioren of masters) toevoegen. De volgorde 
mag eventueel ook gewijzigd worden. 
Voor deze wedstrijden zijn templates beschikbaar in Splash Meet Manager, waardoor alle 
basisinstellingen al goed staan. Ook de meerkampen zijn al ingevoerd. U dient als organisatie 
alleen de juiste datums qua organisatie, sluiting inschrijving en kwalificatieperiode (einde) in 
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Prijzen en klassementen
● Per wedstrijddag wordt per leeftijdsgroep een klassement bijgehouden. Dit klassement is 

gebaseerd op de beste drie prestaties per zwemmer, bij elkaar opgeteld volgens de FINA 
2021 puntentabel. 

● Om in aanmerking te komen voor dagprijzen zijn dus minimaal drie geldige resultaten nodig.
● De lokale organisatie stelt prijzen beschikbaar voor de eerste drie zwemmers per 

leeftijdsgroep. 
● De KNZB Regio Oost stelt prijzen beschikbaar voor winnaars van het regionale klassement, 

dat over het hele seizoen wordt berekend.
● Dit klassement wordt alleen bepaald over zwemmers die lid zijn van een in de Regio Oost 

actief zijnde vereniging. 
● Om in aanmerking te komen voor prijzen in dit klassement dienen de volgende afstanden 

gezwommen te worden: 
 100 en 200 rugslag, 100 en 200 schoolslag, 100 en 200 vlinderslag, 
 100 en 200 vrije slag, 100 en 200 wisselslag.

● Ook hierbij worden de FINA punten gebruikt, 
● Er zijn geen aparte prijzen voor zwemmers met een classificatie.
● Over deze klassementen worden ook verenigingsprijzen uitgereikt voor de nummers 1, 2 en 

3. 

 

Wedstrijdprogramma
Deel 1 

1. 100m rugslag jongens/heren

2. 100m rugslag meisjes/dames

3. 200m schoolslag jongens/heren

4. 200m schoolslag meisjes/dames

5. 50m vlinderslag jongens/heren
6. 100m vrije slag meisjes/dames

7. 100m vrije slag jongens/heren

8. 50m vlinderslag meisjes/dames
9. 50m schoolslag jongens/heren
10. 50m schoolslag meisjes/dames
11. 200m wisselslag jongens/heren

12. 200m wisselslag meisjes/dames

 
Deel 2 

1. 100m vlinderslag jongens/heren

2. 100m vlinderslag meisjes/dames

3. 100m wisselslag jongens/heren

4. 100m wisselslag meisjes/dames

5. 50m vrije slag jongens/heren
6. 100m schoolslag meisjes/dames

7. 100m schoolslag jongens/heren

8. 50m vrije slag meisjes/dames
9. 50m rugslag jongens/heren
10. 50m rugslag meisjes/dames
11. 200m vrije slag jongens/heren

12. 200m vrije slag meisjes/dames

 
Vetgedrukte onderdelen tellen mee voor de regionale klassementen.
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n en klassementen 
Per wedstrijddag wordt per leeftijdsgroep een klassement bijgehouden. Dit klassement is 
gebaseerd op de beste drie prestaties per zwemmer, bij elkaar opgeteld volgens de FINA 

Om in aanmerking te komen voor dagprijzen zijn dus minimaal drie geldige resultaten nodig.
De lokale organisatie stelt prijzen beschikbaar voor de eerste drie zwemmers per 

De KNZB Regio Oost stelt prijzen beschikbaar voor winnaars van het regionale klassement, 
dat over het hele seizoen wordt berekend. 
Dit klassement wordt alleen bepaald over zwemmers die lid zijn van een in de Regio Oost 

rking te komen voor prijzen in dit klassement dienen de volgende afstanden 

100 en 200 rugslag, 100 en 200 schoolslag, 100 en 200 vlinderslag, 
100 en 200 vrije slag, 100 en 200 wisselslag. 

Ook hierbij worden de FINA punten gebruikt, dus de baanlengte maakt niet uit.
Er zijn geen aparte prijzen voor zwemmers met een classificatie. 
Over deze klassementen worden ook verenigingsprijzen uitgereikt voor de nummers 1, 2 en 

100m rugslag jongens/heren 

100m rugslag meisjes/dames 

200m schoolslag jongens/heren 

200m schoolslag meisjes/dames 

50m vlinderslag jongens/heren 
100m vrije slag meisjes/dames 

100m vrije slag jongens/heren 

50m vlinderslag meisjes/dames 
50m schoolslag jongens/heren 
50m schoolslag meisjes/dames 
200m wisselslag jongens/heren 

200m wisselslag meisjes/dames 

erslag jongens/heren 

100m vlinderslag meisjes/dames 

100m wisselslag jongens/heren 

100m wisselslag meisjes/dames 

50m vrije slag jongens/heren 
100m schoolslag meisjes/dames 

100m schoolslag jongens/heren 

50m vrije slag meisjes/dames 
50m rugslag jongens/heren 
50m rugslag meisjes/dames 
200m vrije slag jongens/heren 

200m vrije slag meisjes/dames 

Deel 3 

1. 400m vrije slag jongens/heren
2. 400m vrije slag meisjes/dames
3. 50m vrije slag jongens/heren
4. 50m vlinderslag meisjes/dames
5. 200m vlinderslag jongens/heren

6. 100m rugslag meisjes/dames

7. 100m rugslag jongens/heren

8. 200m vlinderslag meisjes/dames

9. 50m vlinderslag jongens/heren
10. 50m vrije slag meisjes/dames
11. 100m schoolslag jongens/heren

12. 100m schoolslag meisjes/dames

 
Deel 4 

1. 400m wisselslag jongens/heren
2. 400m wisselslag meisjes/dames
3. 50m schoolslag jongens/heren
4. 50m rugslag meisjes/dames
5. 200m rugslag jongens/heren

6. 100m vrije slag meisjes/dames

7. 100m vrije slag jongens/heren

8. 200m rugslag meisjes/dames

9. 50m rugslag jongens/heren
10. 50m schoolslag meisjes/dames
11. 100m vlinderslag jongens/heren

12. 100m vlinderslag meisjes/dames

Vetgedrukte onderdelen tellen mee voor de regionale klassementen. 
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Per wedstrijddag wordt per leeftijdsgroep een klassement bijgehouden. Dit klassement is 
gebaseerd op de beste drie prestaties per zwemmer, bij elkaar opgeteld volgens de FINA 

Om in aanmerking te komen voor dagprijzen zijn dus minimaal drie geldige resultaten nodig. 
De lokale organisatie stelt prijzen beschikbaar voor de eerste drie zwemmers per 

De KNZB Regio Oost stelt prijzen beschikbaar voor winnaars van het regionale klassement, 

Dit klassement wordt alleen bepaald over zwemmers die lid zijn van een in de Regio Oost 

rking te komen voor prijzen in dit klassement dienen de volgende afstanden 

100 en 200 rugslag, 100 en 200 schoolslag, 100 en 200 vlinderslag,  

dus de baanlengte maakt niet uit. 

Over deze klassementen worden ook verenigingsprijzen uitgereikt voor de nummers 1, 2 en 

400m vrije slag jongens/heren 
400m vrije slag meisjes/dames 
50m vrije slag jongens/heren 
50m vlinderslag meisjes/dames 
200m vlinderslag jongens/heren 

100m rugslag meisjes/dames 

100m rugslag jongens/heren 

200m vlinderslag meisjes/dames 

50m vlinderslag jongens/heren 
50m vrije slag meisjes/dames 
100m schoolslag jongens/heren 

100m schoolslag meisjes/dames 

400m wisselslag jongens/heren 
400m wisselslag meisjes/dames 
50m schoolslag jongens/heren 
50m rugslag meisjes/dames 
200m rugslag jongens/heren 

100m vrije slag meisjes/dames 

100m vrije slag jongens/heren 

200m rugslag meisjes/dames 

50m rugslag jongens/heren 
50m schoolslag meisjes/dames 
100m vlinderslag jongens/heren 

100m vlinderslag meisjes/dames
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De Werkgroep Zwemmen van de KNZB Regio Oost behoudt zich het recht van wijziging voor indien 



   

  

Beste vereniging, 
 

ZV 44 heeft voor de eerste helft van het nieuwe zwemseizoen 2022-2023 

onderstaande wedstrijden ingepland. De voorlopige data zijn: 

  

• Limietwedstrijd deel 1 – 10 september 2022 

• Limietwedstrijd deel 2 – 26 november 2022 

• Vrolijkheid Swim –  22 & 23 oktober 2022 

De wedstrijden worden door ZV 44 georganiseerd en gezwommen in het 8-banen,  

25 meterbad van zwembad De Vrolijkheid in Zwolle. 

 

Limietwedstrijd deel 1 zal voornamelijk in het teken staan van de kortere afstanden 

(50 & 100m's) en deel 2 voor de langere afstanden. De Vrolijkheid Swim wordt 

traditiegetrouw weer een mooi zwemweekend met spetterende finales. 

Voor alle wedstrijden zullen we de programma's en bepalingen binnenkort publiceren 

op de KNZB webkalender. 

  

Enthousiast geworden? 

 

Stuur alvast een korte e-mail naar inschrijvingen@zv44.nl om jullie deelname te 

bevestigen, waar mogelijk met hoeveel zwemmers je verwacht deel te nemen. 

 

Alvast bedankt voor jullie interesse en graag tot ziens! 

 

Zwolse Zwemvereniging ZV 44 

 

mailto:inschrijvingen@zv44.nl?subject=Deelname%20limietwedstrijden%20ZV%2044
https://zv44.email-provider.nl/link/eob4ihpcgy/z88d2axhiv/hs5a6ldxhn/liwtatzvmn/gtcxfunjwr
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Seizoen 2022Seizoen 2022Seizoen 2022Seizoen 2022----2023202320232023    
    



Limietwedstrijden by SWOL1894 

Voor het seizoen 2022-2023 zal SWOL 1894 diverse limietwedstrijden organiseren. Graag willen 

wij u uitnodigen om hieraan deel te nemen. Wedstrijdbepalingen worden u op aanvraag 

toegezonden. Het wedstrijdprogramma zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de KNZB 

webkalender. 

DATADATADATADATA    

• 30 oktober 2022 – junioren, jeugd & senioren 

• 27 november 2022 – junioren, jeugd & senioren 

ZWEMBZWEMBZWEMBZWEMBADADADAD    

Zwembad “De Vrolijkheid”  

Ossenkamp 7 

8024 AE  ZWOLLE 

 

TIJDENTIJDENTIJDENTIJDEN    

Inzwemmen : 13.00 uur  

Jury vergadering : 13.00 uur  

Aanvang : 13.30 uur  

WEDSTRIJD BEPALINGENWEDSTRIJD BEPALINGENWEDSTRIJD BEPALINGENWEDSTRIJD BEPALINGEN    

• Er wordt gezwommen op 8 banen - 25 meterbad lengte met Elektronische 

tijdwaarneming. 

• Uitslagen zijn te volgen via livetiming en SplashMe-app 

• De wedstrijdduur is maximaal 3 uur, met een pauze in het midden van het programma 

• De serie-indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden.  

• Wanneer door de hoeveelheid inschrijvingen de maximale wedstrijdduur wordt 

overschreden, zullen er alleen volle series worden geplaatst. 

• Iedere zwemmer mag voor maximaal 4 afstanden worden ingeschreven.  

• Indien het aantal inschrijvingen de beschikbare wedstrijdtijd overschrijdt, zullen wij 

inschrijvingen en/of verenigingen moeten afwijzen en op de reservelijst plaatsen. 

Verenigingen ontvangen hierover tijdig bericht. 

• Inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. 

• Het KNZB reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB reglement en/of 

deze bepalingen niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organiserende 

vereniging. 

• Aan de deelnemende verenigingen zal per 10 deelnemers één gratis programma worden 

verstrekt.  

• SWOL 1894 houdt zich het recht voor om de eigen zwemmers voorrang te geven bij de 

plaatsing.  

• De inschrijfkosten dienen voor aanvang van de wedstrijd te zijn voldaan. Het startgeld 

moet uiterlijk vrijdag voor de wedstrijd worden overgemaakt op rekeningnummer  

NL 90 INGB 0003 0947 37 t.n.v. SWOL 1894 afdeling zwemmen o.v.v. de verenigingsnaam 

en de wedstrijdnaam (limietwedstrijd dd-maand). 

    

     



Limietwedstrijden by SWOL1894 

KOSTENKOSTENKOSTENKOSTEN    

50 m. € 2,50  

100 m. € 3,50  

 200 m. € 5,00 

 400 m. € 7,00 

800 m . € 8,50 

Estafette 4x50m. € 7,50 

Estafette 4x100m. € 10,00  

    

INSCHRIJF BEPALINGENINSCHRIJF BEPALINGENINSCHRIJF BEPALINGENINSCHRIJF BEPALINGEN    

• De inschrijving dient uiterlijk de woensdag 2 weken voor de wedstrijd om 20.00 uur per  

e-mail binnen te zijn op het volgende adres: secretariaat.zwemmen@swol1894.nl  

• Na dit tijdstip wordt uw inschrijving niet meer in behandeling genomen. 

• Er kan worden ingeschreven met de snelst gezwommen tijd, korte of lange baan.  

• De inschrijving dient te worden toegestuurd als LXF bestand, inclusief een verzamellijst in 

pdf en onder vermelding van de naam van de vereniging (datum=”Vereniging”-Limiet 

Zwolle)  

• De inschrijvende vereniging ontvangt een ontvangstbevestiging.  

• Zodra de inschrijving gesloten is worden er geen inschrijvingen meer toegevoegd, tenzij er 

aantoonbaar sprake is van een fout door ons. 

 

AFMELDINGENAFMELDINGENAFMELDINGENAFMELDINGEN    

• Afmeldingen die tot uiterlijk woensdag voor de wedstrijd om 20.00 uur worden 

doorgegeven worden meegenomen in het programmablad.  

• Afmeldingen na deze datum dienen een half uur voorafgaand aan de wedstrijd  te worden 

doorgegeven en zullen als afgemeld (AFGEM) op het proces verbaal worden vermeld. Het 

startgeld is hierbij wel verschuldigd. 

• Afgemelde zwemmers zullen tot de woensdag voor de wedstrijd 21.00 uur worden 

vervangen door reservezwemmers. 

• Zwemmers die nadat alle afmeldingen zijn verwerkt nog op de reservelijst staan zullen 

door de organisatie automatisch worden afgemeld. 

• De definitieve deelnemerslijst zal uiterlijk donderdagavond voor de wedstrijd worden 

gepubliceerd, voor alle op deze lijst vermelde starts is het startgeld verschuldigd.  

• Voor alle op deze lijst vermelde starts is het startgeld verschuldigd. 

 

OFFICIALSOFFICIALSOFFICIALSOFFICIALS    

• Deelnemende verenigingen met 1-5 deelnemers dienen minimaal 1 official te leveren. Bij 5 

tot 10 zwemmers dienen minimaal twee officials. Bij tien of meer zwemmers drie officials. 

• Zonder opgave van officials wordt de inschrijving niet in behandeling genomen. 

• Bij afmelding van een official dient de vereniging zelf voor vervanging te zorgen. 

• Het juryvoorblad wordt uiterlijk donderdag voorafgaand aan de wedstrijd worden gemaild 

naar de VOF van de deelnemende verenigingen. Juryleden die niet op deze lijst vermeld 

staan zijn niet opgesteld. Deelnemende verenigingen dienen hun juryleden hier zelf over 

te informeren.  



Hallo zwemvrienden, 
  
Hierbij de definitieve data en programma's van de door ons te organiseren wedstrijden voor het seizoen 
2022/2023:  
 
27-11-2022 Lange Afstand Circuit 
5-2-2023 Lange Afstand Circuit 
2-4-2022 Krokus Toernooi (medaille) 
  
Voor het Krokustoernooi gelden de volgende bepalingen: Deelnemers kunnen zich inschrijven per 
jaargang voor 3 sprintafstanden; de winnaar van elke sprintafstand krijgt 1 punt, de nummer 2 2 
punten, enz. De zwemmer met de minste punten wordt winnaar van het klassement per jaargang. Elke 
zwemmer moet dus 3 afstanden zwemmen om in aanmerking te kunnen komen voor een medaille. 
  
Sportcentrum Rozengaarde             Bezelhorstweg 115     7009 CC  Doetinchem 
  
Juryvergadering:          16.15 uur 
Inzwemmen:                16.15 uur 
Aanvang wedstrijd:       16.45 uur 
Einde wedstrijd:           uiterlijk 19.30 uur 
Startmethode:             1-startsregel 
  
Sluitingsdatum: 10 dagen voor de wedstrijd. 
  
Inschrijven met het Splash-programma per e-mail.  
Graag een Splash/lenex- alsmede een pdf-bestand inzenden. De benodigde Splash-bestanden worden 
plusminus 4 weken van te voren op onze website geplaatst en gemaild aan de deelnemende 
verenigingen. U vindt deze onder Wedstrijd – Activiteiten. 
  
Wijzigingen tot dinsdagavond 20.00 uur voor de wedstrijd. 
Voor deelnemers die daarna nog worden afgemeld, is wel het inschrijfgeld verschuldigd. 
Tot aanvang van de juryvergadering kunnen zwemmers worden afgemeld; deze worden met de code 
AFGEM opgenomen in de uitslag.  
  
Bij een te grote deelname behouden wij het recht voor deelnemers te weigeren. 

  
Startgeld tot 400m € 2,10, 400m € 3,50, 800m € 5,00, 1500m € 7,50, 2000m € 8,50           
Krokustoernooi € 8,00 per deelnemer 
Programma's:              € 1,20  
Het startgeld kan worden overgemaakt maar moet dan uiterlijk donderdag voor de wedstrijd zijn 

bijgeschreven op onze bankrekeningnummer NL30RABO013.60.74.316 tnv Nwe Doetinchemse 
Dolfijn ovv naam vereniging + datum wedstrijd. Zo niet dan moet het startgeld contant worden 
afgerekend voor aanvang van de wedstrijd. 
  
Deelnemende verenigingen ontvangen 2 programma’s. 
De uitslagen worden uitsluitend via de mail verstrekt. 

Officials:                       2 of meer per vereniging  
  
Inschrijfadres:              Wilma Hassing tel: 06-21994493           email: wilmahassing@redfrog.nl 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Wilma Hassing 

 

mailto:wilmahassing@redfrog.nl

