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Schoolzwemkampioenschappen 2022   11 April 2022 

 

Docenten, leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders van leerlingen van de 

basisscholen in de gemeente Sluis, 

Na een verplichte stilte van twee jaar organiseert Zwemvereniging Scheldestroom 

de  West Zeeuws Vlaamse Schoolzwemkampioenschappen 2022 voor alle 

basisscholen uit de gemeente Sluis.  

De wedstrijd zal gehouden worden op 21 mei 2022 in Sportcomplex de Eenhoorn. 

De start van de wedstrijd is om 13:30. Rond 13:15 gaan de deuren van het zwembad 

open en is iedereen welkom. 

Er zal gestreden worden om drie (team)prijzen: 

- De snelste school van gemeente Sluis 

- Het mooiste spandoek van de gemeente Sluis 

- De school met de grootste deelname (in procenten tov aantal leerlingen) 

De overige wedstrijdbepalingen zijn als bijlage toegevoegd. 

 

Graag ontvangen we per school een contactpersoon die de inschrijvingen gaat 

verzamelen en waarmee wij kunnen communiceren.  

We verwachten de aanmelding uiterlijk op 11 mei 2022 te ontvangen via 

wedstrijden@scheldestroom.com 

 

Natuurlijk bieden we de mogelijkheid om per school op een bepaalde avond 

eenmalig te komen oefenen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 Jeroen Hertogh, secretaris zv Scheldestroom 

mailto:wedstrijden@scheldestroom.com


Bepalingen Schoolzwemkampioenschappen 2022 gemeente Sluis. 

 

Algemeen  

1. Alle deelnemers aan de Schoolzwemkampioenschappen dienen in het bezit te 
zijn van minimaal zwemdiploma A. 

 
2. Leerlingen dienen gepaste zwemkleding te dragen. 
 
3. In alle gevallen dat het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding van de 

organisatie.  
 

Wedstrijd  

4. Het volgende programma wordt door het team gezwommen:  

 

1.   4 x 25 meter schoolslag estafette groep 7-8 

2.   4 x 25 meter schoolslag estafette groep 4-5-6 

3.   4 x 25 meter schoolslag estafette groep 3-4-5 

4.   50 meter schoolslag groep 7-8 

5.   50 meter schoolslag groep 4-5-6 

6.   50 meter schoolslag groep 3-4-5 

7.   50 meter rugslag groep 7-8 

8.   25 meter rugslag groep 4-5-6 

9.   25 meter rugslag groep 3-4-5 

10. 4 x 25 meter vrije slag estafette groep 7-8 

11. 4 x 25 meter vrije slag estafette groep 4-5-6 

12. 4 x 25 meter vrije slag estafette groep 3-4-5 

13. 50 meter vrije slag groep 7-8 

14. 25 meter vrije slag groep 4-5-6 

15. 25 meter vrije slag groep 3-4-5 

16.  6 x 25 meter ludieke estafette 2 zwemmers uit  

groep 3-4-5 / 2 x 4-5-6 / 2 x 7-8 

 

Toelichting: De vrije slag betekent dat een kind een slag naar keuze kan kiezen 

voor de afstand die ze moeten zwemmen. Dit mag dus zowel op de buik als op 

de rug.  

 

5.  Alle deelnemers kunnen aan de estafettes en individuele nummers deelnemen. 

    a. Elke deelnemer start in zijn eigen groep. Dus iemand van bv. groep 5 kan niet 

starten in zowel groep 3,4,5, en 4,5,6, maar start in de ingeschreven groep. 

    b. Elke deelnemer mag maar in 1 team deelnemen. Dit kan aan de orde zijn als 

één school met meerdere estafette teams aan de schoolzwemkampioenschap 

inschrijft. 



 

6. Er wordt gestart vanaf het startblok of er naast, bij de rugslag wordt er gestart 

vanuit het water. 

Bij de ludieke estafette bepaalt de organisatie hoe men dient te starten. 

Uiteraard zal dit tijdens de wedstrijd uitgelegd worden. 

 

7. Tijdens de estafette mag er pas gestart worden nadat er aangetikt is.  

 

8. Wijze van aantikken is vrij.  

 

Team  

 9.  De team grootte van de school maakt niet uit, voor de puntentelling komen 

steeds de twee snelste deelnemers uit de bepaalde categorie in aanmerking;  

twee leerling uit de onderbouwcategorie (groep 3,4,5).  

twee leerlingen uit de middenbouwcategorie (groep 4,5,6).  

twee leerlingen uit de bovenbouwcategorie (groep 7,8).  

Een incompleet team met minder leerlingen in een bepaalde groep kan gewoon 

inschrijven en meedoen. Er zal dan gewerkt worden met vervangende tijden. 

Zie punt 17 of 19 ??. 

 

10. Zittenblijvers komen uit in de groep waarin ze zitten op het moment van het 

kampioenschap. Er is namelijk gekozen voor groepsindeling en niet voor een 

leeftijdsindeling.  

 

11. Gemengde groepen zijn gewenst, niet verplicht.  

 

12. Leerlingen mogen niet deelnemen in een lagere groepen, maar wel in een 

hogere groepen. Bij voorkeur komen de leerlingen uit in de eigen groep.  

 

13. Bij constatering van overtreding in de groep categorieën volgt diskwalificatie van 

de desbetreffende deelnemer. Vooraf wordt er door de organisatie al controle 

gedaan. 

 

14. Per team is 1 begeleider verplicht, dit kan o.a. een leerkracht, ouder en/of 

verenigingslid zijn.  

     Teams zonder begeleider worden niet geaccepteerd.  

 

15. Wijzigingen binnen een team kunnen voorafgaand aan het kampioenschap 

doorgegeven worden bij de organisatie.  

 

Puntentelling  



16. De wedstrijd is geen individuele wedstrijd, maar een teamwedstrijd, waarbij de 

teamprestatie telt.  

 

17. Er is een plaats puntentelling: per programma krijgt de tijd snelste 1 punt,  

de nummer 2 krijgt 2 punten, de nummer 3 krijgt 3 punten enz.  

Alle prestaties van het team worden bij elkaar opgeteld en het team met het 

minst aantal punten is de winnaar. 

 

18. Als deelnemers eenzelfde tijd behalen in hetzelfde programma, krijgen deze 

deelnemers het 

     gelijke aantal punten. Als bijvoorbeeld twee kinderen op de 3e plaats eindigen, 

worden zij beide  

     3e en krijgen beide 3 punten. De deelnemer die daarna de snelste tijd heeft, 

eindigt als 5e en   

     krijgt 5 punten. 

  

19. Er wordt gewerkt met een seconden puntentelling, per programma nummer 

tellen de eerste twee deelnemers en bij de estafette het snelste team. Indien 

een team geen of maar één deelnemer (estafette geen ploeg) heeft in een 

bepaald  programma is er een vervangende tijd beschikbaar en die wordt 

genoteerd.  

Vervangende tijd = de langzaamste tijd van betreffend programma  + 1 

seconde. 

Een tijd van 1 min.20 sec.0,63 sec wordt als volgt omgezet naar 80,63 punten.  

Het team met de minste punten is winnaar.   

 

21. Als er aan het einde van de wedstrijd twee of meerdere teams een gelijk 

puntenaantal hebben, dan is de tijd van de drie teamestafette 4x25m vrije slag 

doorslaggevend. Het team met de snelste tijden tijdens de deze teamestafette 

eindigt dan boven het andere team(s).  

 

22. De ludieke estafette telt niet mee in de puntentelling voor de wedstrijd. 

      Voor de ludieke estafette wordt er apart een winnaar bekend gemaakt.  

 


