
                   
 

 

Uitnodiging Masters Hulst deel 2  Zuidelijke Cirkel 2023 

 Masters swimming is Fitness, Friendship and Understanding 

 
 

29e Masterstour door Brabant eo, 2e wedstrijd van het circuit 2023 

 

Betreft: uitnodiging 2e Masterszwemwedstrijd Terneuzen                       Sint Jansteen, 31 december 2022  

 

Beste zwemcommissie, masters- en Lac- zwemmers, 

Namens de SG de Marlijn (ZC Koewacht en ZC de Honte) mag ik u uitnodigen voor de tweede masters wedstrijd in 
het programma van de Zuidelijke Cirkel. Deze wedstrijd wordt gehouden op zondag 12 maart 2023, in Terneuzen. Er 
zal ook een beperkt lac programma worden gezwommen, met beperkte series. Zie hiervoor hieronder het 
programma  ! Dit biedt meer rust tussen de masters programma’s, maar vanwege beperking series, niet te lange 
wachttijd. Lac betreft de programma nummers 20 en hoger. 
 

De locatie voor de wedstrijd is Sportcentrum De Vliegende Vaart, te Terneuzen.  
Het adres is: 
Vliegende Vaart 2 
4537 DH  Terneuzen   
 
Het inzwemmen zal plaatsvinden om 13:45 uur.  
Aanvang van de wedstrijd staat gepland op 14:15 uur. (De wedstrijd begint met LAC onderdeel 1500m. Er is de 
mogelijkheid voor de masters, om na deze wedstrijd in te zwemmen voor het masters programma). 

Inschrijvingen moeten uiterlijk zondag 25 februari 2023 binnen zijn bij de organisatie. 
 
Afmeldingen kunnen doorgegeven worden tot en met woensdag 8 maart 2023 20:00h. 
Bij inschrijving dient u de volgende bestanden mee te sturen: 

• 1x lxf met alle digitale data voor het wedstrijdprogramma 

• 1x pdf met overzicht alle te zwemmen nummers, op volgorde van naam, met vermelding van startnummer, 
plaats en datum van inschrijftijd en namen estafettezwemmers 

De bestanden graag volgens de volgende naamstelling in sturen: 

• 2023-03-12=[Naam van uw zwemvereniging]-MastersTerneuzen.lxf 

• 2023-03-12=[Naam van uw zwemvereniging]-MastersTerneuzen.pdf 

De inschrijving kunt sturen naar zwemcommissie@sgdemarlijn.nl (Pascal van Dijk).  
De namen van de officials kunt u eveneens via dit mailadres doorgeven. 
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Inschrijfbevestiging zal vergezeld gaan van een overzicht van het startgeld, dat dient te worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL98 RABO 0344721450 ter attentie van ‘ZC de Honte’ onder vermelding van ‘Masters-LAC-12-03-
2023 + ‘Naam zwemvereniging’.   
Hierna volgt het programma en verdere informatie. 

We hopen op een grote deelname met mooie, sportieve resultaten voor iedereen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens ZC de Honte en ZC Koewacht 
Pascal van Dijk 
 
  

Programma  
Masters Zwemwedstrijd Hulst  

 

     20:   1500m vrije slag, d/h junioren 1 en ouder 

1:    4 x 50m wisselslag, d/h/mix 

2:    200m vrije slag, d/h 

3:    25 vlinderslag, d/h 

     30:   400, vrije slag, d/h minioren 3 en 4   

4:    50m rugslag, d/h 

5:    100m schoolslag, d/h 

Pauze 

6:    25m vrije slag, d/h 

7:    100m wisselslag, d/h 

     40:   400m wisselslag, d/h junioren 1 en ouder 

8:    25m schoolslag, d/h 

9:    50m vrije slag, d/h 

     50:   200m wisselslag, d/h minioren 3 en 4 

     51:   200m wisselslag, d: minioren 5 en junioren 1 

                  h: minioren 5 en 6 

10:  100m rugslag, d/h 

11:  25-50-75-100m wisselslag, d/h/mix 

     60:  800m vrije slag, d: minioren 5 + junioren 1 

               h: minioren 5 + 6  

     (eventueel nog een serie prog 20: 1500 vrije slag)   
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Inschrijfgeld Masters programma (1 t/m 11): 

Per 25m start  € 2,25 

Per 50m start  € 2,75 

Per 100m start  € 3,25 

Per 200m start  € 4,00 

 

Inschrijfgeld LAC programma (20, 30, 40, 50/51, 60): 

Per 200m start  € 4,00 

Per 400m start  € 5,50 

Per 800, 1500m start € 8,50 

 

 

Juryvergadering 13.45 uur. Start wedstrijd 14.15 met LAC programma (1 serie, max 16 zwemmers). Na programma 

20 is er de mogelijkheid voor de masters om in te zwemmen. Aanvang Masters programma 15.00 uur. Aan het eind 

van de wedstrijd zal er nog een serie 1500 vrij (prog 20) worden gezwommen. 

 

De organisatie heeft het recht de LAC programma’s te beperken qua deelname, indien blijkt dat de wedstrijd te lang 

gaat duren. Deelnemers aan de LAC wedstrijd afgelopen november, in Vlissingen, krijgen voorrang. Overige 

inschrijvingen op basis van inschrijftijd. Ook bestaat de mogelijkheid dat er 2 zwemmers in 1 baan komen te liggen. 

Zwemmers LAC afstanden zijn zelf verantwoordelijk voor het draaien van de bordjes. 

 

 

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

programmablad verstrekt. 

 

Uitslagen worden z.s.m. op de websites geplaats (www.zckoewacht.nl en www.zwemclubdehonte.nl)  en  via mail 

naar de contactpersonen van de deelnemende verenigingen verstuurd. 

 

 

Namens de organisatie van ZC de Honte en ZC Koewacht 

Pascal van Dijk 

zwemcommissie@sgdemarlijn.nl 

 

 

http://www.zckoewacht.nl/
http://www.zwemclubdehonte.nl/

