
 

 

Betreft: Uitnodiging “12e Memorial Inge Cool” 
 
Beste clubsecretaris en/of zwemverantwoordelijke 
 
De zwemclub D.I.W.I. (lid van Parantee-Psylos vzw) heeft het genoegen je uit te nodigen om deel te 
nemen aan de “12e Memorial Inge Cool” op: 

Zondag 16 februari 2020 
Adres: Sinbad, Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas 

 
Het inzwemmen start om 13u00 en eindigt om 13u50. 
De eerste wedstrijd start om 14u00. 
 
Informatie: - 25-meterbad / 8 banen / elektronische tijdopname 
 - max. 3 reeksen per zwemmer 
 
De club stuurt de inschrijvingen door via het elektronische inschrijvingsbestand vanuit de Splash 
Team Manager software en betaalt vooraf per ingeschreven zwemmer 2,5 €. Dit bedrag kan in geen 
geval worden teruggevorderd. 
De organisator heeft het recht aanwezige zwemmers die niet betaalden, de toegang tot de wedstrijd 
te ontzeggen. Als een club een zwemmer inschrijft, niet betaalt en ook niet aanwezig is, kan de 
commissie zwemmen deze club weigeren om te laten deelnemen tot wanneer het verschuldigde 
bedrag betaald is. 
 
Inschrijvingen via het elektronische inschrijvingsbestand op te sturen vóór 10 februari 2020 
opsturen naar: 

Gorrit Vercauteren, Bunderhof 69, 9120 Haasdonk 
Tel: 0499 55 82 09 - E-Mail: gorrit.vercauteren@outlook.com 

Clubs die niet in de mogelijkheid zijn om in te schrijven via de Splash Team Manager software 
kunnen het traditionele inschrijvingsformulier aanvragen via e-mail: 
gorrit.vercauteren@outlook.com 
 
Gelieve het bedrag van 2,5 € x aantal ingeschreven zwemmers vóór 10 februari 2020 te storten op 
rekeningnummer van DIWI vzw (IBAN: BE85 9791 5458 9006 / BIC: ARSPBE22) met de vermelding 
van “Deelname zwemmen Memorial Inge Cool”. 
 
!! NIEUW !! Naturaprijzen (18 jaar en jonger) en geldprijzen (+18 jaar) voor de 3 beste zwemmers 
op basis van Multi-Disability 

• Voor elk gezwommen nummer ontvangt een zwemmer IPC punten volgens het Multi-
Disability systeem 

• Elke zwemmer kan aan maximum 3 nummers deelnemen (aflossingen niet meegeteld) 

• Voor het eindklassement tellen we voor elke zwemmer de punten van de 3 gezwommen 
nummers op. Wie aan minder dan 3 nummers deelneemt kan slechts voor de gezwommen 
individuele nummers punten ontvangen 

• Er is een apart klassement voor dames en heren in de volgende leeftijdscategorieën: 12 
jaar en jonger, 13-14 jaar, 15-16 jaar, 17-18 jaar, 19 jaar en ouder 

• Naturaprijzen en geldprijzen dienen in persoon door de zwemmer zelf te worden afgehaald 

• De prijsuitreiking vindt plaats op het einde van de wedstrijd 
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Trofee “12e Memorial Inge Cool”  
Deze wordt uitgereikt aan de club met het hoogst aantal punten. 
Punten worden als volgt geteld: per programmanummer en per leeftijdscategorie (12 jaar en jonger, 
13-14 jaar, 15-16 jaar, 17-18 jaar en 19 jaar en ouder) worden de zwemmers gerangschikt op basis 
van Multi-Disability. De 1e zwemmer krijgt 10 punten, de 2e zwemmer krijgt 8 punten, de 3e 
zwemmer krijgt 7 punten, … de 9e zwemmer krijgt 1 punt en 0 punten vanaf de 10e plaats en verder. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 
Gorrit Vercauteren 
Sportsecretaris D.I.W.I. 
 


