
 

 
 

 

Uitnodiging estafettetoernooi 12-02-2023 

 

Datum: zondag 12 februari 2023 – inzwemmen 13:30, aanvang wedstrijd 14:00 
Locatie: Kapelle, sportcentrum de Bloesem  
Vereniging: Z.V. de Bevelanders 

Na een lange afwezigheid komt het estafettetoernooi terug, doormiddel van dit programma willen 
wij alle zwemverenigingen uitdagen om een tactisch plan te maken en zo met de winst naar huis te 
gaan. Het programma van de wedstrijd is hieronder terug te vinden. 

Programma:  

 Programma 1: 4x50 meter wisselslag heren mix leeftijden (1 Junioren 1/2, 1 Junioren 3/4, 1 

Jeugd 1/2 en 1 Senioren open) 

 Programma 2: 4x100 meter vrijeslag mix (2 dames senioren open + 2 jongens jeugd of junioren 

of 1 jeugd en 1 junioren) 

 Programma 3: 4x50 meter wisselslag dames mix leeftijden (1 Junioren 1/2, 1 Junioren 3/4, 1 

Jeugd 1/2 en 1 Senioren open) 

 Programma 4: 4x100 meter vrijeslag mix (2 heren senioren open + 2 meisjes jeugd of 2 

junioren of 1 jeugd en 1 junioren) 

 Programma 5: 4x25 meter vrijeslag dames senioren open 

 Programma 6: 4x25 meter vrijeslag heren senioren open 

 Pauze (15min) 

 Programma 7: 4x100 meter wisselslag heren senioren open 

 Programma 8: 4x50 meter vrijeslag mix senioren open 2H + 2D 

 Programma 9: 4x100 meter wisselslag dames senioren open 

 Programma 10: 8x50 meter vrijeslag mix leeftijdscategorie (zie volgorde hieronder)  

1x m jun 1,2 / 1x j jun 1,2 / 1x m jun 3,4 / 1x j jun 3,4 / 1x m jeu 1,2 / 1x j jeu 1,2 / 1x m sen /  

1x j sen 

Wedstrijdinformatie: 

Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te maken voor elke zwemvereniging hanteren wij een 

puntensysteem. Per zwemvereniging mogen er maximaal 2 teams meedoen met de puntentelling*. 

P1: 25p  P6: 8p 

P2: 18p  P7: 6p 

P3: 15p  P8: 4p 

P4: 12p  P9: 2p 

P5: 10p  P10: 1p 

Tijdens de pauze word er een tijdelijke tussenstand bekendgemaakt van de eerst 5 programma’s. De 

zwemvereniging met de meeste punten wint de wedstrijd en gaat naar huis met de 1ste plaats en de 

wisselbeker.  

*Voorbeeld: Z.V. de Bevelanders eindigt in programma 6 op plek 1, 4 en 7 dan telt plek 1 en 4 mee met de puntentelling. 

Plek 7 wordt dan aan de nummer 8 gegeven.  



 

 

 

 

Aanmelding: 
Op deze wedstrijd zijn zwemmers junioren, jeugd en senioren (incl. masters)  
welkom. Voor de aanmelding kan gebruik gemaakt worden van bijgevoegd SPLASH  
bestand, bij voorkeur via email. Deze dient uiterlijk 5 februari om 20.00 uur bij het 
wedstrijdsecretariaat binnen te zijn. Bij erg grote belangstelling (overinschrijving) kan de 
organisatie inschrijvingen weigeren. Om de lengte van de wedstrijd enigszins in de hand te 
houden willen wij voor elk programma een max. van 4 series (24 teams) te laten starten en een 
minimale van 4 teams per programma. Toelating zal in dat geval gebeuren op volgorde van 
inschrijving, waarbij leden van de eigen vereniging voorrang kunnen krijgen. Voor het sluiten van 
de inschrijving ontvangen wij ook graag uw opgave van officials. Van 1 tot 5 deelnemers 
verwachten wij 1 official, bij 10 deelnemers 2 officials, bij 15 deelnemers dus 3 officials. De 
officials kunnen aangemeld direct bij het insturen van de inschrijving. Indien u niet genoeg 
officials heeft opgegeven, kan uw inschrijving geweigerd worden.  

Kosten:  
De kosten voor deze wedstrijd bedraagt € 6,00 per zwemmer ongeacht de hoeveelheid starts.  
U kunt de wedstrijd alleen per bank af te rekenen. U kunt het inschrijfbedrag overmaken op 
(bank) onder vermelding van wedstrijddatum + naam + plaats van uw vereniging. Het bedrag 
dient dan wel uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd op onze rekening te staan.  

Af- en ziekmelding: 
Kosteloos afmelden kan tot 8 februari 20.00 uur. Bij latere ziek- of afmeldingen dient het 
startgeld gewoon te worden voldaan. De afmeldingen voor zondag 10.00 uur zullen als AFGEM 
beschouwd worden. Afmeldingen na deze tijd worden als NG in de uitslag gemeld. Deze latere 
(ziek)meldingen kunnen per email tot zondag 11.00 uur worden gedaan. We willen zo veel 
mogelijk de afmeldingen direct van u ontvangen zodat we voordat u aankomt op het zwembad 
deze verwerkt kunnen hebben. Van de late meldingen dient u nog wel een papieren bevestiging 
in te leveren.  

Contactpersoon: 
De contactpersoon van Z.V. de Bevelanders voor de wedstrijdsecretariaten is: Sjako Kloosterman 

email: tc@Bevelanders.nl 

Uw aan- en afmeldingen en officials kunt u ook naar dit emailadres zenden.  

 


