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MASTERSZWEMMEN 
 Betreft: uitnodiging Zeeuwse Masters Invitatie #5 Oostburg, augustus 2019 
 

Beste zwemcommissie, zwemvrienden, 

Namens zwemvereniging Scheldestroom uit Breskens mogen we u uitnodigen voor de volgende editie van de  
Zeeuwse Masters Invitatie.  
 
Voor deze open invitatiewedstrijd nodigen we van harte zwemmers vanaf 20 jaar uit, deze wedstrijd wordt 
georganiseerd voor zowel zwemmers met een (dag)startvergunning als zwemmers zonder startvergunning.  
 
Doel van de wedstrijd is om met ervaren en onervaren (wedstrijd)zwemmers een sportieve en gezellige wedstrijd te 
zwemmen. Train je regelmatig bij een vereniging, maar wil je graag een trainingsdoel? Op deze wedstrijd kun je 
zonder een startvergunning een start maken om een bepaalde afstand te zwemmen of je tijd proberen te verbeteren. 
Zowel de zwemmers met / zonder startvergunning kunnen starten op de diverse afstanden en zwemslagen uit het 
programma. 
 
Deze wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 26 oktober 2019. 
Het inzwemmen en aanvang juryvergadering zal plaatsvinden om 15.30 uur.  
Aanvang van de wedstrijd staat gepland om 16.00 uur. 
 
De locatie voor de wedstrijd is zwembad ‘De Eenhoorn’ te Oostburg.  
Het adres is: 
Baljuw Veltersweg 15 
4501 AV  Oostburg  
Telefoonnr: 0117-440095 
 

Programma   

1. 100m vrije slag d/h 7. 400m vrije slag d/h 

2. 50m rugslag d/h 8. 50m vlinderslag d/h 

3. 400m wisselslag d/h 9. 200m schoolslag d/h 

4. 50m vrije slag d/h 10. 100m rugslag d/h 

5. 100m schoolslag d/h 11. 50m schoolslag d/h 

6. 4x50m vrije slag estafette d/h/mix 12. 25-50-75-100m wisselslag estafette 
d/h/mix ludieke estafette 

 PAUZE  PRIJSUITREIKING  

 

Inschrijfgeld: 

Per 50m start € 1,50 
Per 100m start € 2,00 
Per 200m start € 2,50 
Per 400m start € 3,50 
Estafette-start Gratis  
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MASTERSZWEMMEN 
Bepalingen: 
o Er wordt gezwommen in een 6-baans 25-meter wedstrijdbad. 
 
o De 1-startregel is van toepassing. 

 

o Leeftijdsklassen: 

 Individuele start: 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, etc. 

 Estafettes: geen leeftijdsklassen.  
 

o Kwalificatietijden vanaf 1 september 2017. 
 
o Maximaal 3 individuele starts per zwemmer. 
 
o Estafetteteams programma 6: 

 Een officieel estafetteteam bestaat uit 4 zwemmers met startvergunning: 4 dames (d), 4 heren (h),  
 2 dames + 2 heren (mix, willekeurige volgorde) 

 Een niet-officieel estafetteteam bestaat uit 4 zwemmers waarvan minimaal 1 zwemmer zonder 
startvergunning: 4 dames (d), 4 heren (h) of mix (waarbij als vb. 3 dames en 1 heer ook mogelijk is) 

 Een estafetteteam waarvan minimaal 1 zwemmer geen startvergunning heeft, wordt in de uitslag 
opgenomen met BM (Buiten Mededinging). 

 
o Estafetteteams programma 12 (ludieke estafette): 

 Een team mag bestaan uit zwemmers met en/of zonder startvergunning 

 Een team mag bestaan uit zwemmers van verschillende zwemverenigingen 

 Aanmelden: 
 via de reguliere inschrijving (officiële estafetteteams: lxf, niet-officiële teams: mail) 
 tijdens de wedstrijd t/m de PAUZE voor progr. 7 bij het wedstrijdsecretariaat. 

 
o Prijzen beschikbaar: 

 voor de zwemmer/zwemster met de grootste tijdsverbetering ten opzichte van de inschrijftijd (zie 
kwalificatietijden!) 

 voor het winnende team van de ludieke estafette. 
 

o Het KNZB reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB reglement en/of deze bepaling niet voorziet, 
ligt de eindverantwoording bij de organiserende vereniging. 
 

o De inschrijving dient uiterlijk zondag 13 oktober 2019 20:00 uur per email binnen te zijn op het volgende adres: 
wedstrijden@scheldestroom.com. 

 

o Bij inschrijving van zwemmers met startvergunning dient u de volgende bestanden mee te sturen: 

 1x lxf met alle digitale data voor het wedstrijdprogramma met bestandsnaam: 
 2019-10-26=[Naam van uw zwemvereniging]-Mastersinvitatie.lxf  

 1x pdf met overzicht alle te zwemmen nummers, op volgorde van naam, met vermelding van startnummer, 
 plaats en datum van inschrijftijd en namen estafettezwemmers met bestandsnaam: 
 2019-10-26=[Naam van uw zwemvereniging]-Mastersinvitatie-startvg.pdf 
 

o Inschrijving van zwemmers zonder startvergunning kan via mail met onderwerp:  
 2019-10-26=[Naam van uw zwemvereniging]-Mastersinvitatie-zonderstart: 

 naam (roepnaam + achternaam), geboortejaar, zwemnummers en evt. inschrijftijd (indien geen 
 inschrijftijd = No Time) 

 
o Inschrijving van niet-officiële estafetteteams kan aanvullend via mail (zie: zwemmers zonder startvergunning) 

onder vermelding van:  

 estafetteteam, zwemnummer(s) en evt. inschrijftijd (indien geen inschrijftijd = No Time) en per teamlid (in 
volgorde van estafettestart): naam (roepnaam + achternaam), geboortejaar en evt. inschrijftijd per estafette-
onderdeel 

 

mailto:wedstrijden@scheldestroom.com


   

 

Uitnodiging Zeeuwse Masters Invitatie#4  Pagina 3 van 3 

 

 

MASTERSZWEMMEN 
o Afmelden mogelijk tot uiterlijk woensdag 23 oktober 2019 20:00 uur. 

 
o Afmeldingen na deze datum dienen voorafgaand aan de juryvergadering te worden doorgegeven en zullen als 

afgemeld (AFGEM) op het proces verbaal worden vermeld. 
Het startgeld is hierbij wel verschuldigd! 
 

o Bij voorkeur het startgeld over te maken op rekeningnummer NL25 RABO 0159 4320 06 (BIC code RABONL2U) ter 

attentie van ‘ZV Scheldestroom’ onder vermelding van ‘Mastersinvitatie 26-10-2019 + ‘Naam zwemvereniging’. Het 
bedrag dient uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd te zijn bijgeschreven. Contante betaling op de 
wedstrijddag zelf is ook mogelijk. 

 
o Per deelnemende vereniging wordt één gratis programmablad verstrekt, vanaf 10 deelnemers wordt een extra 

programmablad verstrekt. 

 

o Uitslagen (lxf en pdf) worden via mail verstuurd. 
 

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen voor deze wedstrijd en wensen iedereen een sportieve en 
gezellige wedstrijd toe. 
Neem gerust contact op als er vragen of opmerkingen zijn betreffende deze wedstrijd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de organisatie van de Zeeuwse Masters Invitatie, 
Werkgroep Masterszwemmen Scheldestroom 
 Bianca Hertogh-Buijsse 
 Caroline van Tiggelen 
 Robin Dellaert 
 masters@scheldestroom.com  
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