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Junioren & Jeugd 
Algemeen 
• Aan de Junioren en Jeugdwedstrijden nemen jongens junioren 1 t/m 4 en jeugd 1 t/m 2 en 

meisjes junioren 1 t/m 3 en jeugd 1 t/m 2 deel. Ook Parazwemmers kunnen deelnemen aan 

deze wedstrijden. 

• Parazwemmers starten geïntegreerd. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldige classificatie. 

• Deelnemers worden opgenomen in de landelijke Junioren respectievelijk Jeugd klassementen. 

 

Organisatie en accommodatie 
• De Junioren en Jeugd-circuit wedstrijden worden door een vereniging of door de regio 

georganiseerd in een 25 of 50m bad.  

• Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging of regio door middel van de 

webkalender. Hierbij zijn de aanvraagkosten verschuldigd.  

• De optimale wedstrijdlengte van de junioren & Jeugdwedstrijden zal ca. 3,5 uur bedragen, 

inclusief finales. 

• Het staat de Regio vrij om meerdere wedstrijden per wedstrijdronde te organiseren. 

• Organisaties kunnen bij de jeugdprogramma’s de categorie “senioren” toevoegen. Houd hierbij 

wel rekening met eventueel een langere wedstrijdduur. 

 

Data 
Het Junioren & Jeugd-circuit bestaan uit 4 wedstrijdrondes:  

- 20 en 21 oktober 2018 

- 3 en 4 november 2018 

- 19 en 20 januari 2019 

- 16 en 17 maart 2019 

 
Kosten 
De kosten voor deelname worden door de organiserende regio of vereniging vastgesteld. De hoogte 

van de deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen. 

 

Programma 
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en de 

volgorde is ook vaststaand. 

 

Plaatsing 
Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze 

wedstrijden. 

 

Inschrijven 
• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep worden ingeschreven. 

• Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts 

voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven. 

• De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen 

voor de verschillende Junioren & Jeugdwedstrijden gestuurd dienen te worden.  
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Series & finales 
• De wedstrijd maakt gebruik van het series en finales concept. De voorrondes worden qua 

indeling op tijd ingedeeld. Van elke finale, gesplitst naar leeftijdsgroepen, wordt één serie 

gezwommen.  

 

• Op basis van tijd, ongeacht classificatie, plaatsen zwemmers zich voor de betreffende finales.  

 

• Tot uiterlijk 15 minuten na bekendmaking van de serie-uitslag kunnen afmeldingen voor de 

finale van het betreffende nummer worden ingediend. De uiterlijke afmeldtijd wordt via de 

speaker bekend gemaakt.  

 

• Nadat alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale-indeling bekend gemaakt. 

 

• Er worden altijd series én finales gezwommen, ook indien er minder zwemmers zijn dan dat er 

finaleplaatsen zijn.  

 

• De KNZB adviseert de organiserende verenigingen om een aantrekkelijk finaleprogramma neer 

te zetten. Denk hierbij aan muzikale ondersteuning, extra aandacht van de speaker en eventueel 

apart opkomen van de finalisten. 

 

Prijzen 
• De organisatie is vrij in het beschikbaar stellen van prijzen.  

• Landelijk worden ook klassementen bijgehouden voor junioren en jeugd, zie hiervoor de 

bepalingen op de KNZB website. 
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Wedstrijdprogramma 
Deel 1 

1 400 m vrije slag jongens junioren-jeugd voorrondes 

2 200 m rugslag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

3 200 m wisselslag jongens junioren-jeugd voorrondes 

4 200 m wisselslag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

       

 
korte pauze, ca. 5 min 

 

       
5 100 m vlinderslag jongens junioren-jeugd 

 
6 100 m vrije slag meisjes junioren-jeugd 

 
7 50 m vrije slag jongens junioren-jeugd 

 
8 50 m vlinderslag meisjes junioren-jeugd 

 
9 100 m rugslag jongens junioren-jeugd 

 
10 100 m schoolslag meisjes junioren-jeugd 

 
11 50 m schoolslag jongens junioren-jeugd 

 
12 50 m rugslag meisjes junioren-jeugd 

 

       

 
pauze, ca. 10-15 min. 

 

       
1F 100 m vrije slag jongens junioren-jeugd finales 

2F 100 m rugslag meisjes junioren-jeugd finales 

3F 100 m wisselslag jongens junioren-jeugd finales 

4F 100 m wisselslag meisjes junioren-jeugd finales 

 

Deel 2 

1 400 m vrije slag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

2 200 m rugslag jongens junioren-jeugd voorrondes 

3 200 m wisselslag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

4 200 m wisselslag jongens junioren-jeugd voorrondes 

       

 
korte pauze, ca. 5 min 

 

       
5 50 m vrije slag meisjes junioren-jeugd 

 
6 50 m vlinderslag jongens junioren-jeugd 

 
7 100 m rugslag meisjes junioren-jeugd 

 
8 100 m schoolslag jongens junioren-jeugd 

 
9 50 m schoolslag meisjes junioren-jeugd 

 
10 50 m rugslag jongens junioren-jeugd 

 
11 100 m vlinderslag meisjes junioren-jeugd 

 
12 100 m vrije slag jongens junioren-jeugd 

 

       

 
pauze, ca. 10-15 min. 

 

       
1F 100 m vrije slag meisjes junioren-jeugd finales 

2F 100 m rugslag jongens junioren-jeugd finales 

3F 100 m wisselslag meisjes junioren-jeugd finales 

4F 100 m wisselslag jongens junioren-jeugd finales 
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Deel 3 

1 200 m vlinderslag jongens junioren-jeugd voorrondes 

2 400 m wisselslag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

3 200 m schoolslag jongens junioren-jeugd voorrondes 

4 200 m vrije slag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

       

 
korte pauze, ca. 5 min 

 

       
5 50 m vrije slag jongens junioren-jeugd 

 
6 50 m rugslag meisjes junioren-jeugd 

 
7 50 m schoolslag jongens junioren-jeugd 

 
8 50 m vlinderslag meisjes junioren-jeugd 

 
9 100 m vrije slag jongens junioren-jeugd 

 
10 100 m rugslag meisjes junioren-jeugd 

 

       

 
pauze, ca. 10-15 min. 

 

       
1F 100 m vlinderslag jongens junioren-jeugd finales 

2F 200 m wisselslag meisjes junioren-jeugd finales 

3F 100 m schoolslag jongens junioren-jeugd finales 

4F 100 m vrije slag meisjes junioren-jeugd finales 

 

Deel 4 

1 200 m vlinderslag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

2 400 m wisselslag jongens junioren-jeugd voorrondes 

3 200 m schoolslag meisjes junioren-jeugd voorrondes 

4 200 m vrije slag jongens junioren-jeugd voorrondes 

       

 
korte pauze, ca. 5 min 

 

       
5 50 m vrije slag meisjes junioren-jeugd 

 
6 50 m rugslag jongens junioren-jeugd 

 
7 50 m schoolslag meisjes junioren-jeugd 

 
8 50 m vlinderslag jongens junioren-jeugd 

 
9 100 m vrije slag meisjes junioren-jeugd 

 
10 100 m rugslag jongens junioren-jeugd 

 

       

 
pauze, ca. 10-15 min. 

 

       
1F 100 m vlinderslag meisjes junioren-jeugd finales 

2F 200 m wisselslag jongens junioren-jeugd finales 

3F 100 m schoolslag meisjes junioren-jeugd finales 

4F 100 m vrije slag jongens junioren-jeugd finales 

 


