
 

 
 

    Juni 2022 

Beste zwemmers en ouders,     

 
Ons zwemseizoen sluiten we af met de clubkampioenschappen op zondag 3 juli 2022 vanaf 15.30 uur 
in de Fluit.  Bij deze wedstrijd mag 1 familielid (opa, oma, vader, moeder, broer en zus) meedoen. 
Graag zelfs!.  
Ze moeten wel in bezit zijn van zwemdiploma B (voor volwassenen niveau van diploma B).  
 
De wedstrijdzwemmers (met een startnummer) van SG de Vliet zwemmen 3 programma nummers.  
Voor de minioren 2/3/4 staat het programma vast. Voor de minioren 5 (ca. 10 jaar) en ouder is de 
100m vrije slag een verplichte slag. De keuze voor de andere 2 zwemslagen kan je doorgeven voor 
25-06-2022.  
Zie het programma bij deze nieuwsbrief. 
Je wordt op tijd ingedeeld. Na het zwemmen van 3 programma nummers worden per leeftijds-
categorie de medailles uitgereikt (dus niet per programma!).   
 
Familieleden en zwemmers zonder startnummer kunnen ook (BM) meedoen aan de individuele 
programma nummers. Dit kan je invullen op het aanmeldingsformulier. Zij tellen (helaas) niet mee 
voor de medailles. Dit is alleen voor zwemmers met een startnummer.  
 
Na de wedstrijd willen we gezellig samen het seizoen afsluiten met een hapje en drankje. 
We willen hiervoor iedereen vragen om iets lekkers mee te nemen.  
 
Samengevat: zondag 3 juli 2022 

o Om 15.30 uur verzamelen in de hal van het zwembad de Fluit 
o Na een signaal omkleden 
o Paar baantjes inzwemmen; ca. 15 minuten 
o Volgens het programma zwemt iedereen zijn/haar afstanden 
o Estafette zwemmen 
o De wedstrijd duurt ongeveer tot 18.00 uur 
o Omkleden  
o Buffet met lekkere hapjes en drankjes die jullie allemaal hebben meegenomen 
o Prijsuitreiking; ca. 1 uur na de wedstrijd, zal de uitslag bekend worden gemaakt en oorkondes 

en medailles worden uitgereikt. 
 

Het belooft een groot feest te worden ☺☺☺☺!!!! 
 
Zaterdag 2 juli trainen de jeugd in opleiding zwemmers in De Fluit de startduik (en als je springt is het 
niet erg hoor), finish en estafette. Alle jio zwemmers en familieleden zijn voor deze training in de 
Fluit uitgenodigd. We starten om 14.00 uur en duurt voor iedereen tot 15.30 uur. 
 
Een groot aantal zwemmers heeft al doorgegeven of ze wel/niet willen meedoen.  
Met bijgaand formulier kan je dit nog een keer bevestigen en kan je opgeven of er een familielid met 
je meedoet.  
Het formulier dien je voor 25 juni 2022 in te vullen.  Maak je geen keuze voor programma nummers, 

dan maakt je trainer die voor jou      
Het formulier kan je inleveren bij je trainer e/o sturen naar; wzc@sgdevliet.nl  (met een cc aan 
azl@casema.nl) ivm mail problemen de afgelopen tijd.  
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AANMELDINGSFORMULIER 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022  
 
VOORNAAM  
ACHTERNAAM  
GEBOORTEDATUM  
LID VAN  O AZL / O AVZV / O RZVE 

 

STARTNUMMER 
ALLEEN INVULLEN ALS JE DIT WEET 

 

PROGRAMMA NUMMER 
 

O nr ……….. 
O nr ……….. 
O nr 18/19 100m vrij 
 

 
HIERONDER DE GEGEVENS INVULLEN VAN HET FAMILIE LID DIE MEE 
GAAT ZWEMMEN 
 
VOORNAAM  

ACHTERNAAM  

GEBOORTEDATUM  
FAMILIE LID  O broer / zus  

O vader / moeder 
O anders ……………………… 

PROGRAMMA NUMMER  
 

O nr ……….. 
O nr ……….. 
X estafette nr 11 en 20 

 
Inleveren bij je trainer of mailen naar wzc@sgdevliet.nl 
voor 25-06-2022 
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Programma clubkampioenschappen 2022 
 

 Programma 2021    
1 50 vrij dames minioren 2 - 3 - 4  
2 50 vrij heren minioren 2 - 3 - 4  
3 100 school dames  

 
4 100 school heren  

 
5 50 vlinder dames    
6 50 vlinder heren    
7 25 rug dames minioren 2 - 3 - 4  
8 25 rug heren minioren 2 - 3 - 4  
9 100 rug dames    

10 100 rug heren    
11 2x25m vrije slag esftafette  met familie lid  
12 50 school dames    
13 50 school heren    
14 25 school dames minioren 2 - 3 - 4  
15 25 school heren minioren 2 - 3 - 4  
16 100 wissel dames    
17 100 wissel heren    
18 100 vrij dames Verplicht minioren 5 el  
19 100 vrij heren Verplicht minioren 5 el  
20 2x25m school esftafette  met familie lid  

 
Toelichting: 

• Voor de minioren 2-3-4 staat het programma vast. Zij zwemmen 
50m vrije slag, 25m rugslag en 25m schoolslag 

• Voor de overige zwemmers vanaf ca. 10 jaar (minioren 5 en 
later) is de 100m vrije slag (programma 18/19) verplicht.  

• Daarnaast kunnen zij nog 2 programma nummers kiezen.  

• Inschrijving vindt plaats op tijd.  

• Medailles worden pas na de wedstrijd uitgedeeld per 
leeftijdscategorie en op volgorde van aankomst, voor de 3 
gezwommen programma nummers samen!. 

• Dus geen medailles per programma nummer!  
 
Geef je keuze door met het formulier of per mail aan 
wzc@sgdevliet.nl (met een cc aan azl@casema.nl)  
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