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ZVS Clubkampioenschappen 2010/2011 
 

Op 21 mei 2011 houden we de clubkampioenschappen in zwembad “De Wellen” te  „s-
Gravendeel. 
 
De wedstrijd begint met inzwemmen om 13.45 uur. De wedstrijd zelf begint om 14.00 uur.  
Na afloop van de wedstrijd zal de prijsuitreiking worden gehouden. We streven ernaar om voor 16.00 uur 
klaar te zijn. 
 
Op de bijlage zie je 2 x 2 tabellen staan met allemaal tijden.  
Hiervoor zijn 2 tabellen voor de meisjes/dames en 2 tabellen voor de jongens/heren. 
Het is de bedoeling dat: 

- je 3 afstanden zwemt; voor zwemmers tot en met 2000 een 50, 100 en 200 meter en voor de 
zwemmers van 2001 en jonger een 25, 50 en 100 meter. 

- je mag zelf de slagen kiezen, maar elke afstand die gezwommen zal worden, moet een andere slag zijn 
(je mag dus niet alles dezelfde slag zwemmen. Je moet bijvoorbeeld rugslag én borstcrawl én 
wisselslag zwemmen en niet alleen borstcrawl. 

- je moet met die 3 afstanden zoveel mogelijk seconden onder de tijden van de bijlage zitten. 
Als jij de meeste seconden onder de richttijden hebt, dan ben jij de clubkampioen!! In het verleden is 
bewezen dat dit systeem dezelfde kansen biedt voor Polospelers en Zwemmers. 

Simpel toch? 
 
Graag zien we dat iedereen meedoet om een gooi te doen naar de Hormanbokaal, gesponsord door Horman 
Drainagefilter BV, of naar een gouden medaille voor snelste zwemmer in jouw leeftijdsgroep. 
 
 

Geef je voor 13 mei op bij Thea of Wilma met het onderstaande strookje of via e-mail: 
thea.boven@chello.nl, k.meuzelaar@kpnplanet.nl 

 
 
Heb je nog vragen over bijvoorbeeld wat je het beste kan zwemmen, kan je bij je trainer terecht. Alle andere 
vragen zijn natuurlijk ook welkom! 
 
 

 
Naam:______________________________________________________ 
 
Geboortejaar:_________    M/V  
 
 
Te zwemmen afstanden: 
Zwemmers van 2000 en ouder      Zwemmers van 2001 en jonger 
        
 
50 meter  _____________________   25 meter  _________________________ 

100 meter _____________________  50 meter  _________________________ 

200 meter _____________________  100 meter _________________________ 
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