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PACO – Zwemfeest te Zwevegem 

Zondagvoormiddag 3 juli 2022 

Dit is een zwemwedstrijd voor zwemmertjes van 6 t.e.m. 12 jaar, die zich aan het klaarstomen zijn om 

competitiezwemmer/ster te worden. 

Deze wedstrijd vindt plaats in het zwembad van Zwevegem. 

Adres : LAGO Zwevegem, Bekaertstraat 9 te 8550 Zwevegem. 

We verzamelen in de inkom van het zwembad te Zwevegem stipt om 08h45  

Start van de wedstrijd om 09h30. 

Naam :  

Geboortejaar :  

E-mail adres :   

Neem deel aan deze wedstrijd :  JA   /  NEE  (Aanduiden wat niet past) 

 

Niet vergeten om een T-shirt, short en pantoffels mee te brengen om zich warm te houden tussen de 

wedstrijden door. Ook een drankje (fles/drinkbus) en gezond koekje meebrengen a.u.b. 

Graag deze uitnodiging ingevuld terugsturen voor zaterdag 11 juni 2022. 

 

Hierna volgen de wedstrijden waaraan je kan deelnemen.  

Iedereen mag 2 individuele wedstrijden zwemmen + eventueel aflossing. Indien je niet zeker weet wat je 

aankan, vraag aan één van de trainers wat je best zou zwemmen. 

Wedstrijd 01 :   25m Vrije slag   meisjes / jongens Geboortejaren 2014 / 2015 & 2016. 

Wedstrijd 02 :   50m Vrije slag   meisjes / jongens Geboortejaren 2012 / 2013 & 2014. 

Wedstrijd 03 :   100m Vrije slag meisjes / jongens Geboortejaren 2010 & 2011. 

    Wedstrijd 04 :   50m Rugslag  meisjes / jongens Geboortejaren 2010 t.e.m. 2014. 

Wedstrijd 05 :   25m Rugslag   meisjes / jongens Geboortejaren 2015 t.e.m. 2009. 

PAUZE 

   Wedstrijd 06 :   25m Schoolslag meisjes / jongens Geboortejaren 2014 / 2015 & 2016. 

Wedstrijd 07 :   100m Wisselslag G-zwemmers  Geboortejaren 2010 / 2011 & 2012. 

Wedstrijd 08 :   50m Schoolslag meisjes / jongens Geboortejaren 2012 / 2013 & 2014. 

Wedstrijd 09 :   100m Schoolslag meisjes / jongens Geboortejaren 2010 & 2011. 

PAUZE 

Wedstrijd 10 :   2 x 25m Vrije Slag aflossing ( kind / ouder ) Geboortejaren 2016 & vroeger.  

 

Sportieve groetjes     Trainerskorps ZTZ 
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