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Wedstrijden seizoen 2019-2020 
Voor het komende seizoen staan er weer diverse wedstrijden op het programma. Hieronder 
ter verduidelijking een korte uitleg per soort wedstrijd. 
 
De complete wedstrijdkalender vind je op de website: https://www.deduck.nl/wedstijdkalender/ 
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Regio West Competitie: 
Regio West organiseert een zwemcompetitie. De organisatie wordt in samenwerking met 
een of meerdere deelnemende verenigingen verzorgd. Deze competitie bestaat uit 4 
wedstrijden, die gedurende het zwemseizoen worden gezwommen. In de 3 verschillende 
poules (A, B & C-poule) vinden de diverse wedstrijden steeds op dezelfde zaterdagen plaats. 
 
Op basis van de eindstand van vorig seizoen zijn wij in de B-poule gebleven. Wij zwemmen 
deze wedstrijden met de volgende verenigingen: De Devel, De Geul, Feijenoord Albion, PCG, 
SG SCOM/de Zeehond ´73, ZOB ’66 en ZPB H&L. 
Alle vier de wedstrijden worden gezwommen met elektronische tijdwaarneming (ETW) in 
het zwembad van Papendrecht. 
 
De trainer bepaald de opstelling voor deze wedstrijden. Je kunt je voor deze wedstrijden dus 
niet zelf inschrijven. Als je opgesteld wordt ontvang je daarvan een uitnodiging (= voorlopige 
oproep). 
Heb jij een voorlopige oproep gekregen, maar kun je om welke reden dan ook niet 
zwemmen, laat dit dan direct weten aan de TC, dan kunnen wij nog iemand anders voor 
jouw in de plaatst uitnodigen. Als jij jezelf niet afmeldt, dan ontvang je ca. 10 dagen voor de 
wedstrijd een definitieve oproep. 
 
Voor alle regiowedstrijden geldt dat na maandagavond voor de wedstrijd (20.00 uur) 
uitsluitend voor de gehele wedstrijd afgemeld kan worden. 
Voor afmelden bij deze wedstrijden geldt tevens dat de TC dit uiterlijk 24 uur voor aanvang 
van het inzwemmen door heeft moeten kunnen geven aan de organisatie. Wacht dus niet 
tot het laatste moment, want dan ben je te laat! Er geldt een boeteregeling vanuit de KNZB. 
Boetes en startgelden worden in dat geval altijd aan de betreffende zwemmer doorbelast. 
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Nationale Zwemcompetitie: 
Net als vorig seizoen zwemmen wij de Nationale Zwemcompetitie in de Landelijk C-klasse. 
Wel zwemmen wij deze wedstrijden met twee andere verenigingen dan vorige seizoen, nl. 
De Biesboschzwemmers en PCG. 
Deze competitie bestaat uit 4 wedstrijden. De eerste wedstrijd wordt gezwommen in 
Sliedrecht, de andere drie in Gorinchem. 
 
De trainer bepaald de opstelling voor deze wedstrijden. Je kunt je voor deze wedstrijden dus 
niet zelf inschrijven, maar als je opgesteld wordt ontvang je daarvan een uitnodiging (= 
voorlopige oproep). 
Heb jij een voorlopige oproep gekregen, maar kun je om welke reden dan ook niet 
zwemmen, laat dit dan direct weten aan de TC, dan kunnen wij nog iemand anders voor 
jouw in de plaatst uitnodigen. Als jij jezelf niet afmeldt, dan ontvang je ca. 10 dagen voor de 
wedstrijd een definitieve oproep. 
 
Ook voor afmelden bij deze wedstrijden geldt dat de TC dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van 
het inzwemmen door heeft moeten kunnen geven aan de organisatie. Wacht dus niet tot het 
laatste moment, want dan ben je te laat! Er geldt een boeteregeling vanuit de KNZB. Boetes 
en startgelden worden in dat geval altijd aan de betreffende zwemmer doorbelast. 
 
 
Minioren-Junioren Circuit: 
De 5 wedstrijden van het Minioren-Junioren Circuit worden volgens een (door de KNZB) 
vastgesteld programma gezwommen. Nieuw dit seizoen zijn de Challenges die zijn 
opgenomen in deze wedstrijden. Wat die precies inhouden zul je tegen die tijd van de 
trainers horen. 
 
Er wordt, met uitzondering van de meisjes minioren-5, in leeftijdsgroepen van 2 jaargangen 
gezwommen. Bij de 400m vrije slag starten twee deelnemers per baan. Zwemmers die nog 
geen inschrijftijd hebben voor een 200m of 400m kunnen ook met respectievelijk een 100m 
of 200m tijd inschrijven. Deze zwemmers dienen wel als “bonus” ingeschreven te worden.  
 
Prijzen worden uitgereikt op basis van klassementen. De verschillende onderdelen van een 
wedstrijddag per leeftijdsgroep worden bij elkaar opgeteld op basis van de gezwommen 
tijden. De top-8 per leeftijdscategorie ontvangen een prijs.  
 
Regio West heeft ook voor seizoen 2019-2020 een indeling gemaakt welke verenigingen 
samen de Minioren-Junioren wedstrijden zwemmen. De verenigingen bepalen onderling wie 
welke wedstrijd organiseert en in welk zwembad de wedstrijd gehouden wordt. 
 
Wij zijn ingedeeld in poule MJ1 en zwemmen deze wedstrijden in Rozenburg (3x) en in 
Spijkenisse (2x). Poule MJ1 bestaat uit de volgende verenigingen:  SG SCOM/De Zeehond ’73, 
De Kempvis, SGGO (de Gooye/de Stelle/Schotejil), Numansdorp en De Duck.  
 
Aan de wedstrijden van het Minioren-Junioren Circuit nemen jongens Minioren 2 t/m 
Junioren 2 en meisjes Minioren 2 t/m Junioren 2 deel. Ook Parazwemmers in deze 
leeftijdsgroepen kunnen deelnemen. 
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Alle wedstrijdzwemmers die aan deze wedstrijden deel mogen nemen, ontvangen enkele 
weken van tevoren per email een uitnodiging (= voorlopige oproep), met daarin de 
afstanden die gezwommen worden. Heb jij een voorlopige oproep gekregen, maar kun je om 
welke reden dan ook niet zwemmen, laat dit dan z.s.m. weten aan de TC, wij zullen jou dan 
niet inschrijven voor die wedstrijd. 
 
Ook voor het afmelden bij deze wedstrijden geldt dat de TC dit uiterlijk 24 uur voor aanvang 
van het inzwemmen door heeft moeten kunnen geven aan de organisatie. Wacht dus niet 
tot het laatste moment, want dan ben je te laat! Er geldt een boeteregeling vanuit de KNZB. 
Boetes en startgelden worden in dat geval altijd aan de betreffende zwemmer doorbelast. 
 
 
Vierkamp: 
Ook dit seizoen zwemmen wij weer de Vierkamp. Voor de wedstrijden van de Vierkamp 
hebben wij met SG SCOM/De Zeehond ‘73, ZVVS en ZV Strijen afspraken gemaakt voor 4 
wedstrijden per seizoen. Iedere vereniging organiseert 1 keer een wedstrijd. 
 
Voor deze wedstrijden ontvangen alle wedstrijdzwemmers per email een uitnodiging met 
een linkje naar de website. Op de website staat uitgebreide informatie, waaronder het 
programma van de wedstrijd en tot welke datum er ingeschreven kan worden. 
Het is dan aan de zwemmer zelf om te kiezen voor welke programma’s hij/zij ingeschreven 
wil worden. Bij de Vierkamp kun je jezelf voor maximaal 2 persoonlijke afstanden inschrijven 
en daarnaast kun je jezelf opgeven voor één of meerdere estafettes, welke door de TC pas 
definitief worden ingevuld als alle inschrijvingen binnen zijn. 
 
Na de sluitingsdatum ontvangen alle zwemmers een definitieve oproep, met daarin de 
afstanden waarvoor zij zijn ingeschreven incl. de eventuele estafettes. 
 
Voor afmelden bij deze wedstrijden geldt dat de TC (tot 24 uur van tevoren) òf de 
ploegleiding (binnen 24 uur voor aanvang van het inzwemmen) dit door heeft moeten 
kunnen geven aan de organiserende vereniging. Bij niet of niet tijdig afmelden geldt ook 
voor deze wedstrijden een boeteregeling vanuit de KNZB. Boetes en startgelden worden in 
dat geval altijd aan de betreffende zwemmer doorbelast. 
 
 
LACM (= LAC + LA-Meerkamp): 
Net als voorgaande seizoenen zwemmen wij samen met SG SCOM/de Zeehond ’73, ZVVS en 
ZV Strijen de LAC en de LA-Meerkamp samengevoegd onder de naam LACM. In totaal zullen 
er 4 wedstrijden worden gezwommen in Rozenburg (2x) en in Vlaardingen (2x), waarbij de 
nadruk ligt op de langere afstanden. Iedere vereniging organiseert 1 keer een wedstrijd. Wij 
zullen “onze” wedstrijd in Rozenburg zwemmen. 
 
Voor deze wedstrijden ontvangen alle wedstrijdzwemmers per email een uitnodiging met 
een linkje naar de website. Op de website staat uitgebreide informatie, waaronder het 
programma van de wedstrijd en tot welke datum er ingeschreven kan worden. Het is dan 
aan de zwemmer zelf om te kiezen voor welke programma’s hij/zij ingeschreven wil worden. 
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Bij de LACM kun je jezelf voor maximaal 2 persoonlijke afstanden inschrijven en er zijn geen 
estafettes. 
 
Na de sluitingsdatum ontvangen alle zwemmers een definitieve oproep, met daarin de 
afstanden waarvoor zij zijn ingeschreven. 
 
Voor afmelden bij deze wedstrijden geldt dat de TC (tot 24 uur van tevoren) òf de 
ploegleiding (binnen 24 uur voor aanvang van het inzwemmen) dit door heeft moeten 
kunnen geven aan de organiserende vereniging. Bij niet of niet tijdig afmelden geldt ook 
voor deze wedstrijden een boeteregeling vanuit de KNZB. Boetes en startgelden worden in 
dat geval altijd aan de betreffende zwemmer doorbelast. 
 
In het programma zijn in ieder geval alle (verplichte) afstanden van het Lange Afstand Circuit 
(LAC) opgenomen. In onderstaande tabel staan de door de KNZB vastgestelde afstanden, 
welke in een bepaalde periode gezwommen moeten worden om in aanmerking te komen 
voor de LAC-herinneringsmedaille. Afstanden gezwommen in een andere periode tellen niet 
mee in de klassementen, wel mogen de afstanden evt. in een andere wedstrijd (in de juiste 
periode) worden gezwommen. Zwemmers dienen dit zelf in de gaten te houden! 
 
Om de deelname aan Open Water zwemmen te stimuleren is het LAC klassement uitgebreid 
met deelname aan een Open Water wedstrijd. Dit is niet verplicht, maar er kunnen wel extra 
punten gescoord worden voor een hogere ranking.  
 
Categorie  Periode 1  Periode 2  Periode 1 of 2  Open 

Water (3)  
Minioren 3 en 4  200m vrije slag  400m vrije slag  

200m wisselslag 
 250m  

Minioren 5 (en 6)**  400m vrije slag*  
200m wisselslag* 

800m vrije slag  
200m wisselslag* 

 500m  

Junioren 1 en 2  800m vrije slag 200m 
wisselslag 

1500m vrije slag  
400m wisselslag 

 1000m  

Junioren 3 en 4  800m vrije slag  
200m wisselslag 

2000m vrije slag 
400m wisselslag 

1500m vrije slag 1500m  

Jeugd 1 en 2  800m vrije slag  
200m wisselslag 

2000m vrije slag 
400m wisselslag 

1500m vrije slag 2000m  

Senioren  800m vrije slag  
200m wisselslag 

2000m vrije slag 
400m wisselslag 

1500m vrije slag 3000m  

* deze onderdelen worden ook in de Minioren-Junioren circuit wedstrijden gezwommen in de 
betreffende periode. 
** minioren 6 is alleen bij jongens van toepassing. 
 
Periode 1: 15 september 2019 t/m 5 januari 2020 
Periode 2: 6 januari 2020 t/m 5 juni 2020 
Periode 3 (OW):  6 juni 2020 t/m 20 september 2020 
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Naast deze wedstrijden worden er ook diverse Regiokampioenschappen georganiseerd, t.w.: 

 Regio Minioren Club Meet (november 2019 & februari 2020) 
 Regio Winterkampioenschap Korte Baan (november 2019) 
 Regio Zomerkampioenschap Lange Baan (mei 2020) 
 Regio Minioren Finales (juni 2020) 
 Regio B-kampioenschapen (juni 2020) 

Vanuit de KNZB worden er verspreid over het seizoen ook diverse kampioenschappen 
georganiseerd, zoals bijv. het ONK korte baan, NJJK korte baan, ONK lange baan/SwimCup, 
ONMK, NJK 800/1500m, NJJK. 
 


