
Toelichting clubkampioenschap 
 
Vanaf 2017 kent het ZVS clubkampioenschap een nieuwe opzet. Ook dit jaar zal 
er 3 maal 50 meter worden gezwommen in door de zwemmer zelf gekozen 
verschillende slagen. Uiteindelijk zullen de vijf snelste dames en de vijf snelste 
heren een zelfgekozen 200 meterafstand zwemmen. Voor deze opzet is 
gekozen om de clubkampioenschappen toegankelijker te maken voor masters 
en waterpoloërs.   
 
Net als eerdere clubkampioenschappen worden er verschillende 
leeftijdscategorieën gehanteerd.  
 
Wanneer ben ik de snelste zwemmer? 
Dit wordt bepaald aan de hand van de KNZB L-limiet. De bijbehorende tijden 
zijn bijgevoegd. Degene die, alle drie de 50 meterafstanden bij elkaar opgeteld, 
het meest onder de limiet zwemt is winnaar in zijn of haar leeftijdscategorie. 
De top vijf dames en heren zullen hierna met een zelfgekozen zwemslag 200 
meterafstand zwemmen om te bepalen wie de clubkampioen wordt. Dit wordt 
bepaald door het verschil (ten op zichtte van de limiet) van zowel de 50 meters, 
als de 200 meters bij elkaar op te tellen.  
 
Wat valt er te winnen? 
Zoals elk jaar gaat de strijd om de felbegeerde Horman bokaal. Daarnaast maak 
je kans op één van de drie medailles binnen jouw leeftijdscategorie.  
 
Hoe lang zijn de afstanden die ik moet zwemmen? 
Elke deelnemer zwemt, zoals genoemd sowieso 3 maal 50 meter, en daarnaast, 
wanneer je tot de 5 snelste behoort, een 200 meterafstand. Als je geboren 
bent in 2008 en later, dan zwem je 25 meter in plaats van 50 en 100 meter in 
plaats van 200 meter.  
 
Welke slagen mag ik kiezen? 
Bij de 25/50 meterafstand kan worden gekozen uit vlinderslag, rugcrawl, 
schoolslag en borstcrawl. Je kiest er hier dus drie van. Bij de 200 meter wordt 
hier nog wisselslag aan toegevoegd, van deze 5 wedstrijdslagen, kies je er één. 
 
Hoe kan ik mij aanmelden? 
Aanmelden kan alleen via het online aanmeldingsformulier. Dat hier te vinden 
is. In het formulier geef je aan welke slagen je op welke afstand wilt zwemmen.  
 
Waar kan ik terecht met vragen? 
Voor vragen kun je terecht bij de zwemtrainers. Mailen kan ook: 
clubkampioenschap@zvs.nu   
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