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Toelichting clubkampioenschap ZVS - 18 mei 2019 
 

Vanaf 2017 kent het clubkampioenschap van ZVS een andere opzet. Om te blijven vernieuwen hebben we ook dit jaar 

weer gekozen voor een vernieuwd concept. Iedere zwemmer die deelneemt en is geboren in 2008 of eerder zwemt 50, 

100 en 200 meter in een verschillende slag. De vijf snelste zwemmers zullen tegen elkaar zwemmen in de finale. 

Zwemmers geboren in 2009 of later zullen 25, 50 en 100 meter zwemmen. De finale is altijd 100 meter. Net als eerdere 

clubkampioenschappen worden er verschillende leeftijdscategorieën gehanteerd.  

 

Wanneer ben ik de snelste zwemmer? 

De zwemmer of zwemster die, nadat alle drie afstanden bij elkaar opgeteld zijn, het meest onder deze referentietijden 

heeft gezwommen, is winnaar in zijn of haar leeftijdscategorie. De top vijf bij zowel de meisjes/dames als de 

jongens/heren zal hierna met een zelfgekozen zwemslag de finaleafstand (100 meter) zwemmen om te bepalen wie 

clubkampioen wordt. In de finale gaan alle verschillen weer op nul en zal degene die dan het meeste onder de richttijd 

zwemt, of deze het meest benadert, de clubkampioen worden in zijn of haar categorie. 

 

Wat valt er te winnen? 

Zoals elk jaar gaat de strijd om de felbegeerde bokaal. Daarnaast maak je kans op één van de drie medailles binnen jouw 

leeftijdscategorie. 

 

Nieuw dit jaar!  

Voorheen waren er twee clubkampioenen; een dame en een heer. Dit jaar zullen er vier zijn. Er zal namelijk ook 

onderscheid gemaakt worden tussen waterpolo en wedstrijdzwemmen. Je kunt dus clubkampioen worden als: 

• Wedstrijdzwemmen - heren 

• Wedstrijdzwemmen - dames 

• Waterpolo - heren 

• Waterpolo - dames 

 

Leden van beide afdelingen zullen onder de afdeling wedstrijdzwemmen vallen. 

 

Hoe lang zijn de afstanden die ik moet zwemmen? 

Elke deelnemer zwemt, zoals genoemd sowieso 25, 50 en 100 meter (≥ geboortejaar 2009) of 50, 100 en 200 meter (≤ 

geboortejaar 2008), en daarnaast, wanneer je tot de 5 snelste behoort, een 100 meterafstand. 

 
Welke slagen mag ik kiezen? 

Bij de 25/50 meterafstand kan worden gekozen uit vlinderslag, rugcrawl, schoolslag en borstcrawl. Bij de 100 en 200 

meter wordt hier nog wisselslag aan toegevoegd, van deze 5 wedstrijdslagen, kies je er drie voor de 25/50, 50/100 en 

100/200m. Elke in een andere slag.  

 

Naast deze slagen dien je ook een finaleslag op te geven. Hierbij mag je uit alle slagen kiezen. 

mailto:secretaris@zvs.nu


 Zwem- en Waterpolovereniging  
  
 
  
 

 

 
IBAN nr: NL60 RABO 0323 0207 12 KNZB nr: 11.056  KvK nr: 40322832  
BIC nr: RABONL2U   

 

 
Verenigingssecretariaat: 

Lijnzaadstraat 14 

3295 TJ ’s-Gravendeel 

tel: 06-22427343 
e-mail: secretaris@zvs.nu 

 
 

 

* aangesloten bij K.N.Z.B.  
* opgericht 14 augustus 1980 als zwemvereniging “De Seuters” 

 

www.zvs.nu 

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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