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11DE EDITIE WAREGEMSE ZWEMMEETING ZONDAG 5 JUNI 2022 

ZWEMBAD DE TREFFER – MEERSSTRAAT 5 – 8790 WAREGEM 
 
Waregem, 1 mei 2022  
 
 
Beste clubverantwoordelijke,  
 
Graag nodigen we uw instelling/club uit op zondag 5 juni 2022 op onze 11de editie 
G-zwemwedstrijd voor personen met een verstandelijke/motorische beperking. 
Deze meeting gaat door in het stedelijk zwembad De Treffer te Waregem 
(Meersstraat 5).  
 
De wedstrijden vangen aan om 13u30. Vanaf 13u00 kan men inzwemmen. Elke 
deelnemer krijgt een medaille tijdens een slotceremonie.  
 
Het inschrijvingsformulier moet ten laatste op 27 mei 2022 teruggestuurd worden 
naar Nicolas Lauwers, Ijzerland 39 te 8792 Desselgem of per mail naar 
nicolaslauwers@gmail.com.  
 
Er is een ruime cafetaria voorzien, om eventueel een picknick te nuttigen. Er is tevens 
een ruim assortiment van snacks. Familie en supporters kunnen tijdens de wedstrijd 
de atleten aanmoedigen want er zijn zitplaatsen voorzien rond het zwembad.  

Contactpersoon Nicolas Lauwers 
Ijzerland 39 
8792 Desselgem 

E-mail nicolaslauwers@gmail.com 
GSM 0498 36 32 61 



	

 
 
 
 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SOMIVAL ism Parantee-Psylos vzw, de Vlaamse 
Zwemfederatie, afdeling West-Vlaanderen, Stad Waregem en Sportbeheer.  
 
Voor de deelname aan deze wedstrijd vragen wij een bijdrage van € 1.50 per deelnemer voor 
Parantee-Psylos-leden en € 2,50 voor niet Parantee-Psylos-leden. Contant te betalen de dag zelf. 
Programmaboekjes worden aangeboden aan € 1,00.  
 
U krijgt een antwoord als we uw inschrijving goed ontvangen hebben. Na 27 mei worden geen 
inschrijvingen meer aanvaard. Wij hopen van harte u te mogen begroeten op onze wedstrijd.  
 
Sportieve groeten  
 
Het Organisatiecomité  
 
 
Nicolas Lauwers  Katrien Thys 
Bestuurder  Secretaris 



	

 
 
 
 

RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET INSCHRIJVINGSFORMULIER EN DE WEDSTRIJD  

   
Onze inschrijvingen worden per computer verwerkt. Is het mogelijk om i.p.v. de omschrijving 
van de wedstrijd gewoon het wedstrijdnummer door te geven ? b.v. Herman Desmit : i.p.v. 25 
meter vrije slag heren + tijd, vult u gewoon 3 + tijd in.  
 

Wedstrijdnummer Afstand & stijl Geslacht 
1 25 m vrije slag Heren 
2 25 m vrije slag Dames 
3 100 m vrije slag Heren 
4 100 m vrije slag Dames 
5 50 m schoolslag Heren 
6 50 m schoolslag Dames 
7 25 m vlinderslag Heren 
8 25 m vlinderslag Dames 
9 50 m rugslag Heren 

10 50 m rugslag Dames 
11 100 m schoolslag Heren 
12 100 m schoolslag Dames 

   
 PAUZE  
   

13 200 m vrije slag Heren 
14 200 m vrije slag Dames 
15 25 m rugslag Heren 
16 25 m rugslag Dames 
17 100 m rugslag Heren 
18 100 m rugslag Dames 
19 25 m schoolslag Heren 
20 25 m schoolslag Dames 
21 50 m vrije slag Heren 
22 50 m vrije slag Dames 
23 4 x 25 m vrije slag Dames & heren – ook 

begeleid(st)ers kunnen 
meezwemmen 

24 4 x 50 m vrije slag Gemengd 
 



	

 
 
 
 
 
1.  Deze wedstrijd wordt met SPLASH Meetmanager verwerkt. In geval van inschrijvingen via 

het inschrijvingsformulier, gelieve het wedstrijdnummer door te geven i.p.v. de 
wedstrijdomschrijving. 

  Bvb.:  Piet Janssens voor 25m vrije slag + tijd à Piet Janssens 1 + tijd 
    Sofie Peeters voor 100m schoolslag + tijd à Sofie Peeters 12 + tijd. 
 
2.  HULPMIDDELEN (of meezwemmende begeleid(st)ers) zijn toegelaten. Wel vermelden op 

de inschrijving a.u.b.   
 
2.  TRAINERS/BEGELEID(ST)ERS mogen hun zwemmer/zwemster naar de startblokken 

begeleiden. Ook COACHING tijdens de wedstrijden is toegelaten.   
3.  OPROEP: Terwijl de ene wedstrijd bezig is, worden de zwemmers voor de volgende 

reeks(en) opgeroepen.   
 
4.  TIJDEN: Is het mogelijk om voor elke zwemmer/zwemster een richttijd door te geven, 

opdat we gelijkwaardige reeksen kunnen opstellen. Dat maakt het alleen spannender en 
gezelliger.   

 
5.  Maximum 3 wedstrijdnummers per deelnemer, estafettes en vlinderslag niet 

meegerekend.   
 
6.  Er worden geen wijzigingen aan de zwemwedstrijden toegestaan op de dag zelf. Enkel 

de afwezige zwemmers kunnen vervangen worden door iemand van de instelling zelf met 
dezelfde capaciteiten. Het resultaat van deze zwemmers wordt niet opgenomen in de 
einduitslag van de wedstrijd.   

 


