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Beste zwemmers, 
Beste ouders en sympathisanten,  
 
Ein-de-lijk is het weer zover …   ZN Clubkampioenschap   
De sluiting van Zwembad Nijlen en de Corona-periode hebben de afgelopen jaren roet in het eten 
gestrooid, maar goeie tradities komen altijd terug !  
 
Daarom : al onze leden, zowel competitie- als niet-competitiezwemmers, die 25m crawl en schoolslag 
zwemmen, kunnen deelnemen aan ons Clubkampioenschap … een wedstrijd waar meer dan ooit de 
Olympische gedachte “Deelnemen is belangrijker dan winnen” hoogtij viert. 
 
We hopen jullie dan ook massaal te mogen verwelkomen op zondag 5 februari !  
Inschrijven voor de wedstrijd kan tot en met woensdag 25 januari via de link Inschrijvingsformulier 
individuele deelname in de mail. 
 
Het programma ziet eruit als volgt : 
 
Alle niet-vergunninghouders zwemmen 25m schoolslag en 25m crawl . Beide tijden worden 
opgeteld. Zowel bij de meisjes en de jongens huldigen we een kampioen in volgende categorieën : 
 2017 en later 
 2015 – 2016 
 2013 – 2014 
 2011 – 2012 
 2007 – 2010 
 2003 – 2006 
 2002 en ouder 

Alle competitiezwemmers ( vergunninghouders ) zwemmen twee maal 50m. De eerste 50m bestaat 
uit 25m vlinder en 25m rug, de tweede 50m bestaat uit 25m schoolslag en 25m crawl. Beide tijden 
worden opgeteld. Zowel bij de meisjes en de jongens huldigen we een kampioen in volgende 
categorieën : 
 2013 – 2014 
 2011 – 2012 
 2009 – 2010 
 2007 – 2008 
 1999 – 2006 
 1984 – 1998 
 1983 en ouder 
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Als afsluiter is er de traditionele Familieaflossing : 3 x 25m vrije slag.  
Elke ploeg moet bestaan uit één ouder en één kind. Het 3de lid moet familie zijn (bv broer, zus, neef, 
nicht, nonkel, tante of wie weet grootouder …. ).  
De zwemmers die geen volledige ploeg kunnen vormen met familieleden, mogen onderling een 
gelegenheidsploeg samenstellen. Deze ploegen zullen niet meedingen naar de beker, maar nemen 
deel voor de sport en voor de fun. 
 
Inschrijven voor de Familieaflossing (+ gelegenheidsploegen) kan tot en met woensdag 25 januari via 
de link Inschrijvingsformulier Familieaflossing & gelegenheidsploegen in de mail. 
 
Opwarmen kan tussen 13h00 en 13h45 
We starten met de wedstrijden om 14h00 
 
Tussen 16u en 17u gaat het “cafetaria-gedeelte” van start :  
Elke deelnemer ontvangt een aandenken. De uitreiking hiervan en de huldiging van de 
clubkampioenen zal dit jaar doorgaan in de cafetaria en dit onmiddellijk na de wedstrijden.  
Bovendien zullen hier ook het “Glenneke “ en de “ Ivajan “, onze jaarlijkse trofeeën voor de 
competitiezwemmers, overhandigd worden.  
 
Na het sportieve & officiële gedeelte nodigen wij jullie graag  uit om gezellig samen te eten en bij te 
praten in de cafetaria :  
 
 Halve kip met appelmoes en brood: 15 € pp (incl. dessert) 
 Frikadellen met krieken en brood:   15 € pp (incl. dessert) 

 

Inschrijven voor het eten kan tot en met woensdag 25 januari via de link Bestelformulier 
Clubkampioenschap in de mail. 
 
We kijken er alvast naar uit om jullie massale te mogen verwelkomen ! En voor de twijfelaars onder 
jullie nogmaals :  “Deelnemen is belangrijker dan winnen” 
 
Sportieve groeten, 
Het bestuur en de trainers van ZN 
 


