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Aankondiging Twentse Masterszwemwedstrijd 11 oktober 2014  
 
 
 
 
Beste zwemvrienden,  
 
 
Graag nodigen wij uw zwemvereniging uit voor de ‘Twentse Masterszwemwedstrijd’ 
op zaterdag 11 oktober 2014. 
 
Plaats: Hengelo 
Zwembad: Twentebad, Lage Weide 3, telefoonnummer: 074-2434241 
 
Juryvergadering: 13.00uur 
Inzwemmen: 13.00 uur 
Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 
Wedstrijdduur: maximaal 3 uur 
Inschrijfgeld: € 1,50 per start 
Inschrijfgeld bijzonder: € 0,- per start (programma 5, 10) 
 
 
Programma 
 
1 50m  vlinderslag 
2 100m rugslag 
3 50m schoolslag 
4 100m vrije slag 
5 25m vrije slag met zwembandjes 
6 200m wisselslag 
7 4x25  schoolslag estafette mix 
8 50m  vrije slag 
   -PAUZE EN JURYWISSELING- 

9 100m  schoolslag 
10 25m onder water 
11 100m wisselslag 
12 50m rugslag 
13 4x25m wisselslag estafette mix 
14 100m vlinderslag 
15 200m vrije slag 
16 4x50m vrije slag estafette mix 

 
 
In verband met de organisatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk  
28 september 2014, van uw vereniging de bijgevoegde inschrijfbestanden. 
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Wedstrijdbepalingen 
 

 Deze wedstrijd staat open voor deelname van alle masters (20+) die lid zijn van 
een bij de K.N.Z.B. aangesloten vereniging en in het bezit zijn van een geldig 
startnummer of dagstartnummer. Er wordt gezwommen in de gebruikelijke 
leeftijdsklassen 20+, 25+, etc. Door inschrijving bevestigt de deelnemer(/ster) fit 
genoeg te zijn om aan de wedstrijden deel te nemen. 

 Het aantal deelnemers(/sters) en starts is in principe vrij, waarbij WS Twente zich 
het recht voorbehoudt lege banen op te vullen of inschrijvingen te weigeren voor 
het beperken van de wedstrijdduur. WS Twente brengt de deelnemende 
verenigingen dan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 Het is een 1-starts wedstrijd. 
 Estafetteploegen dienen te bestaan uit 2 dames en 2 heren. 

 De kosten bedragen € 1,50 per start (met uitzondering van programma 5 & 10). 
Het startgeld dient uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de wedstrijd overgemaakt te 
worden op rekening: NL33INGB0000941102, ovv Twentse Masterzwemwedstrijd 
en naam vereniging en aantal starts. 

 De deelnemers(/sters) dienen het bad via de officiële ingang binnen te gaan. Het 
publiek dient via het paviljoen/Zwemcafé Het Startblok de tribune van het 
zwembad te betreden. 

 Een los wedstrijdprogramma kost € 2,00. Elke deelnemende vereniging ontvang 2 
gratis programma’s bij 10 of minder deelnemers en 3 programma’s bij meer 
deelnemers. De ploegleider(/ster) kan deze programma’s afhalen in de jurykamer. 

 Alle programmanummers worden mixed verzwommen. De uitslagen, worden 
gesplitst in de aangegeven leeftijdsgroepen en dames en heren apart. De uitslagen 
worden gedurende de wedstrijd opgehangen. De uitslagen worden via e-mail 
opgestuurd naar de verenigingen, uiterlijk de maandag na de wedstrijd. U krijgt 
dus geen papieren versie mee. 

 Bij een aantal programmanummers zijn prijzen in natura te winnen. Dit zal worden 
vermeld in het wedstrijdprogramma. De prijswinnaars dienen hun prijs na afloop 
van de wedstrijd zelf af te halen. 

 Elke deelnemer krijgt een herinnering, deze worden aan de ploegleiders verstrekt. 
 De ploegleiders dienen er op toe te zien dat de ingenomen plaats van de 

zwemmers na de wedstrijd opgeruimd wordt achtergelaten. 

 Het KNZB reglement is van toepassing. In alle gevallen waar het KNZB en/of dit 
wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie. 

 
 
Inschrijvingen 
 
De Splash-inschrijvingen kunnen inclusief pdf deelnemerslijst worden verstuurd via e-mail 
en dienen uiterlijk zondag 28 september 2014 te worden gezonden naar: 
joosthammink@gmail.com  
 
 
 

mailto:joosthammink@gmail.com
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Officials 
 
Wanneer uw vereniging met 5 of meer zwemmers deelneemt graag opgave van 
minimaal één official. 
Officials graag doorgeven aan: vofwstwente@live.nl. 
Consumpties voor de ploegleiders en officials in de pauze worden verzorgd door de 
organisatie. 

 
 
Wijzigingen 
 
Wijzigingen kunnen tot uiterlijk maandag 3 oktober 20.00 uur worden doorgegeven.  
Bij afmelding na dit tijdstip dient het startgeld te worden betaald.  
 
Het inschrijfbestand en de programmastructuur vindt u in de bijlage. 
 
 
Hopelijk tot ziens tijdens deze wedstrijd te Hengelo! 
 
 
Met vriendelijke groet namens WS Twente, 
 
 
 
Joost Hammink (06-21166442 / joosthammink@gmail.com)  
Ewoud Rupert 
 
 
 
 
WSTwente 
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