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        St.Jansteen,  februari 2023 
 

 

Namens sg De Marlijn (ZC Koewacht en zc de Honte) wil ik jullie uitnodigen voor deelname aan 

onze invitatiewedstrijd de “José van den Berghe trofee” op ZATERDAG 8 APRIL 2023, in het 50 

meter zwembad in provinciaal sportcentrum Domein Puyenbroeck te Wachtebeke (B). 

 

Juryvergadering:   12.00 uur 

Inzwemmen:    12.15 uur / 12.55 uur 

Aanvang wedstrijd:   13.00 uur 

Kosten deelnemers:   € 2,50 per start voor de 50m nrs.  

                       € 3,00 per start voor de 100m. nrs. 

     € 3,75 per start voor de 200m. nrs. 

     € 4,00 per estafette ploeg 

Entree toeschouwers:   Gratis 

Programma:    vooraf via clubs, www.zckoewacht.nl 

tijdwaarneming:   elektronisch 

 

Ook dit jaar hebben we voor de masters de 50 vrij en de 50 school aan het programma 

toegevoegd. 

 

Om te voorkomen dat de wedstrijd mogelijk te lang zal duren hebben we de volgende inschrijf 

bepalingen: 

• Maximaal 3 individuele starts per deelnemer. 

• Heren en dames nummers maximaal 4 series per afstand 

-Indien bij een bepaalde slag 3 series zijn mogen bij een andere afstand 

  5 series starten. Mits het tijdschema het toelaat. 

• 200 meter nummers (all in nummers) slechts 1 serie per afstand. Tenzij tijdschema 

ruimte laat. 

• 50 meter vrije slag all in maximaal 4 series 

• Minioren 4, 5 en 6 maximaal 3 series 

• Een 2e estafette ploeg kan alleen deelnemen ter opvulling van de serie.  

• Voor zwemmers/sters die ingeschreven zijn maar buiten de series vallen zullen we 

hetzelfde proces volgen zoals bij de Zeeuwse kampioenschappen (op basis van 

inschrijftijd).  

• Deelnemende verenigingen worden geacht de nodige juryleden te leveren.  

mailto:zwemcommissie@sgdemarlijn.nl


• Er zal worden gewerkt met een voorstart, waarbij het de verantwoordelijkheid van de 

ploegleidingen is om de zwemmers tijdig aanwezig te hebben bij de start. 

 

Per leeftijdscategorie (zie programma) worden medailles uitgereikt  

 

- Er zijn medailles voor : 

  De eerste 3 van de 50m. nummers voor de jongens en meisjes 

  Goud, Zilver en brons als in de leeftijd cat. met 6 zwemmers of meer. 

  Goud en zilver bij 4 zwemmers 

  Goud bij 3 zwemmers of minder   

            - Er worden geen medailles uitgereikt voor de estafettes. 

 

De “José van den Berghe trofee” (wisselbeker) zal uitgereikt worden aan de winnende ploeg. 

 

Puntentelling: 

Prog.         1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e overig opmerking 

1 Tm 42       10  9   8   7   6    5   4   3    2     1    1        per leeftijdcat. 

Met uitzondering van de master programma’s 20, 21, 37 en 38 (= masters, geen punten) 

 

Jullie inschrijving zie ik graag uiterlijk 28 maart 2023 tegemoet in lxf en pdf. Vergezeld met een 

overzicht van de beschikbare juryleden. Juryleden worden definitief uitgenodigd door de 

organisatie. 

De uitnodiging (LXF en PDF programma) is toegevoegd in de e-mail bijlage. 

 

Eventuele afmeldingen en/of wijzigingen kunnen uiterlijk tot maandag 3 april  20.00 uur aan mij 

doorgegeven worden. Daarna is inschrijfgeld verschuldigd. 

 

Met vriendelijke groeten 

Pascal van Dijk 

Zwemcommissie sg de Marlijn 

zwemcommissie@sgdemarlijn.nl    
 

 

 

 

 

 

      


