
 

 

 

 

 

Wedstrijdbriefje voor zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022    

Dag Ouders, 

Dag Competitiezwemmers/sters, 

Dag Trainer, officials & afgevaardigden,  

 

 

De uiterste inschrijvingsdatum voor deze wedstrijd is zondag 25 september 2022 om 24h00. 

 

Officials / trainers : ook graag een antwoord als jullie willen/kunnen fungeren op deze wedstrijd. 

 

In bijlage vindt u het voorprogramma van deze wedstrijd, kijk goed wat ze kunnen zwemmen en als ze dit aankunnen. 

 

Wedstrijddatum : Zaterdag 15 & zondag 16 oktober 2022 

 

Adres zwembad : Pluimstraat 18 te 8600 Diksmuide 

 

Organisator :  Bruinvissen Diksmuide / Provincie W-VL 

 

Groepen : Eendjes / provinciale groep / Vlaamse groep / Nationale groep. 

 

A. Ik neem niet deel aan deze wedstrijd van zaterdag 15 & zondag 16 oktober 2022. 

B. Aan deze wedstrijd van zaterdag 15 oktober 2022 neem ik gans de dag deel. 

C. Aan deze wedstrijd van zaterdag 15 oktober 2022 neem ik alleen deel in de voormiddag. 

D. Aan deze wedstrijd van zaterdag 15 oktober 2022 neem ik alleen deel in de namiddag. 

E. Aan deze wedstrijd van zondag 16 oktober 2022 neem ik gans de dag deel. 

F. Aan deze wedstrijd van zondag 16 oktober 2022 neem ik deel in de voormiddag. 



G. Aan deze wedstrijd van zondag 16 oktober 2022 neem ik deel in de namiddag. 

H. Aan deze wedstrijd van zaterdag 15 & zondag 16 oktober 2022, neem ik gans het weekend deel. 

 

Alle deelnemende zwemmers/sters worden minstens 20 minuten voor aanvang van de officiële opwarming in de inkom van het 

zwembad verwacht waar de wedstrijd plaatsvindt. Voor deze wedstrijd te Diksmuide is dit om 07h40 in de voormiddag en voor 

degenen die alleen deelnemen in de namiddag is dit om 12h40. 

 

Nota’s : 
-De trainers beslissen aan welke wedstrijden hij/zij zal deelnemen. De trainers zullen er zoveel mogelijk voor zorgen dat er genoeg rusttijd is tussen de 

verschillende wedstrijden. Voor een wedstrijd van een halve dag wordt er best gekozen 1 wedstrijd voor de pauze en 1 wedstrijd na de pauze. 

Als men de wedstrijden aankan wordt er verwacht dat men minimum 2 wedstrijden zwemt per wedstrijddaggedeelte. ( Uitgenomen voor lange 

afstandswedstrijden ) 

Het is de bedoeling dat men probeert in 2 zwemseizoenen eens alle wedstrijden gezwommen te hebben wat afstanden en stijlen betreft. 

 

-De week voor de wedstrijd kan men op de clubwebsite zien voor welke wedstrijden men ingeschreven is. www.zwemclubtieltsezeeduivels.be  

   

-ZTZ is een “ARENA club, alle competitiezwemmers zijn verplicht om met “ARENA” zwemkledij te zwemmen en de uitrusting van de club te dragen. 

 

-Voor “ARENA” zwemmateriaal kunt u terecht bij ANSEEUW SPORT stationsstraat 203 te Aalter, u ontvangt er onmiddellijk 10% korting.  

Extra :  Opgelet, bij het binnenbrengen van elk origineel ARENA-etiket van één badpak of zwemslip met de aankoopprijs erop genoteerd (niet het kasetiket), 

wordt men ook nog eens direct beloond door de club met 1 euro per ARENA-etiket. 

 

-Het verliezen van kledij en/of zwemkledij in het zwembad kan niet ten laste gebracht worden van trainers/afgevaardigden of bestuur.  Daartoe dienen kleerkasten 

in alle betreffende zwembaden.  Indien de verloren kledij een deel is van de uitrusting van de club, dan is men verplicht dit kledingstuk aan te vragen aan de 

verantwoordelijke van de club en de desbetreffende prijs ervoor te betalen. 

 

-Officials, trainers en afgevaardigden, ik zou graag hebben dat jullie ook altijd bevestigen. Indien we niet genoeg officials hebben voor deelname aan deze 

wedstrijden, dan wordt deze wedstrijd uit het programma geschrapt. Dit komt dan ten nadele van de zwemmers/sters.  

   

Alle informatie is ook terug te vinden op de website en facebookpagina van de club. 

www.zwemclubtieltsezeeduivels.be                    

  

Groetjes, Trainersteam  ZTZ 

http://www.zwemclubtieltsezeeduivels.be/
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