
Zwemwedstrijd  NIET-VERGUNNINGHOUDERS-zwemwedstrijd op zondag 20 november 2022 in het 

LAGO Bloesembad Olympialaan 10, 3800 Sint-Truiden 

 

Richtlijnen : 

 Inzwemmen vanaf 13u30 

 Start eerste wedstrijd om 14u00 

 

 De meisjes en jongens tot en met de eendjes zwemmen samen maar met gescheiden klassementen. Geen medaille per 

nummer, wel gedenkmedailles 

 Het zwembad is NIET-toegankelijk voor supporters.  

 

Indeling : 

 Kuikentjes geboren in 2017 – 2016 

 Dolfijntjes geboren in 2015 – 2014 

 Eendjes geboren in 2013 – 2012 

 Benjamins geboren in 2011 – 2010 

 Miniemen geboren in 2009– 2008 

 Kadetten geboren in 2007 – 2006 

 Junioren geboren in 2005– 2004 

 Senioren geboren in 2003 en ouder 

 

PROGRAMMA 

 

Wedstrijd 1: 25 m rug meisjes kuikentjes 

Wedstrijd 2: 25 m rug jongens kuikentjes 

Wedstrijd 3: 50 m rug meisjes dolfijntjes/ eendjes 

Wedstrijd 4: 50 m rug jongens dolfijntjes/ eendjes 

Wedstrijd 5: 100 m rug meisjes benjamins/ miniemen/ kadetten/juniors/ seniors 

Wedstrijd 6 100 m rug jongens benjamins/ miniemen/ kadetten/juniors/ seniors 

 

PAUZE 
 

Wedstrijd 7: 25 m schoolslag meisjes kuikentjes 

Wedstrijd 8: 25 m schoolslag jongens kuikentjes 

Wedstrijd 9: 50 m schoolslag meisjes dolfijntjes/ eendjes 

Wedstrijd 10: 50 m schoolslag jongens dolfijntjes/ eendjes 

Wedstrijd 11:  100 m schoolslag meisjes benjamins/ miniemen/ kadetten/juniors/ seniors 

Wedstrijd 12:  100 m schoolslag jongens benjamins/ miniemen/ kadetten/juniors/ seniors 

 

PAUZE 

 

Wedstrijd 13 25 m vrije slag meisjes kuikentjes 

Wedstrijd 14 25 m vrije slag jongens kuikentjes 

Wedstrijd 15 50 m vrije slag meisjes dolfijntjes/ eendjes 

Wedstrijd 16 50 m vrije slag jongens dolfijntjes/ eendjes 

Wedstrijd 17 100 m vrije slag meisjes benjamins/ miniemen/ kadetten/juniors/ seniors 

Wedstrijd 18 100 m vrije slag jongens benjamins/ miniemen/ kadetten/juniors/ seniors  

 

INSCHRIJVEN TEN LAATSTE 13/11/2022, max 2 wedstrijden per deelnemer 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER Wedstrijd Sint Truiden 20/11/2022, max 2 wedstrijden 

 

Naam              Voornaam  Geslacht m/j  Geboortejaar  Wedstrijd 

nummer 

 
………………………   ……………. …………………    ………………  …. ……… 


