
 

 
Op woensdag 14 februari organiseert ZPC Wiekslag voor de
zwembad Blokweer van 16:00 uur tot 18:00
Valentijnsdag. Alle kinderen, die zich ingeschreven hebben, doen automatisch mee met de 
Valentijnsloterij, waarbij je kans maakt op liefdevolle prijzen. 
zwemdiploma A én B kan je aan het kampioenschap deelnemen. 
 
Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en een aantal teamestafettes. 
Het volgende programma wordt gezwommen:
 - 50 meter vrije slag door leerlingen 
 - 25 meter vrije slag door leerlingen 
 - 50 meter rugslag door leerlingen
 - 25 meter rugslag door leerlingen
 - 25 meter vrije slag estafette (mix van alle deelnemende kinder
Alle kinderen met én zonder lidmaatschap van 
 
Voorafgaand aan de zwemkampioenschappen z
gegeven in zwembad Blokweer. Alle kinderen die zijn ingeschreven voor het 
welkom bij deze clinics. Tijdens de zwem
training staat onder leiding van een ervaren trainer van ZPC Wiekslag
 
Tijdens de zwemkampioenschappen op 14 februari
Wiekslag aanwezig. Deelname is gratis en iedere deelnemer ontvangt een leuke herinnering.
 
Na de locale schoolzwemkampioenschappen op 14 februari kunnen maximaal 3 teams zich plaatsen voor 
de regionale schoolzwemkampioenschappen. De organisatie selecteert per school de 6 snelste 
zwemmers om een schoolteam te kunnen samenstellen. Zo’n team bestaat uit 6 zwemmers van dezelfde 
school met 2 kinderen uit de onderbouw, 2 kinderen uit de middenbouw en 2 kinderen uit de b
In één team mogen maximaal 3 zwemmers uitkomen die lid zijn van een zwemvereniging. 
 
Ook kan een team zich kwalificeren voor de nationale schoolzwemkampioenschappen in Alblasserdam. 
mag in ieder geval 1 team meedoen tijdens de finale!
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen via het emailadres
zwemkampioenschappen.scholen@gmail.com

organiseert ZPC Wiekslag voor de 4de  keer de schoolzwemkampioenschappen
zwembad Blokweer van 16:00 uur tot 18:00. Het kampioenschap staat dit jaar in het teken van 
Valentijnsdag. Alle kinderen, die zich ingeschreven hebben, doen automatisch mee met de 
Valentijnsloterij, waarbij je kans maakt op liefdevolle prijzen. Als je in het bezit bent van minimaal 
zwemdiploma A én B kan je aan het kampioenschap deelnemen.  

Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en een aantal teamestafettes. 
Het volgende programma wordt gezwommen: 

eerlingen uit groep 7 en 8 
rije slag door leerlingen uit groep 2 t/m 6 

leerlingen uit groep 7 en 8 
eerlingen uit groep 2 t/m 6 

25 meter vrije slag estafette (mix van alle deelnemende kinderen) 
n zonder lidmaatschap van ZPC Wiekslag maken kans op prijzen! 

Voorafgaand aan de zwemkampioenschappen zal op zaterdag 3 en 10 februari een zwemclinic 
gegeven in zwembad Blokweer. Alle kinderen die zijn ingeschreven voor het kampioenschap

zwemclinic wordt getraind op de start, wissel en de zwemtechniek. De 
training staat onder leiding van een ervaren trainer van ZPC Wiekslag. 

e zwemkampioenschappen op 14 februari zijn per school minimaal 2 begeleiders van 
Wiekslag aanwezig. Deelname is gratis en iedere deelnemer ontvangt een leuke herinnering.

ale schoolzwemkampioenschappen op 14 februari kunnen maximaal 3 teams zich plaatsen voor 
kampioenschappen. De organisatie selecteert per school de 6 snelste 

zwemmers om een schoolteam te kunnen samenstellen. Zo’n team bestaat uit 6 zwemmers van dezelfde 
school met 2 kinderen uit de onderbouw, 2 kinderen uit de middenbouw en 2 kinderen uit de b

mogen maximaal 3 zwemmers uitkomen die lid zijn van een zwemvereniging. 

kwalificeren voor de nationale schoolzwemkampioenschappen in Alblasserdam. 
mag in ieder geval 1 team meedoen tijdens de finale! 

eer informatie kan je contact opnemen via het emailadres 
zwemkampioenschappen.scholen@gmail.com 

zwemkampioenschappen in 
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Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en een aantal teamestafettes.  
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kampioenschappen. De organisatie selecteert per school de 6 snelste 
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