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Toelichting Treffers Zwemevenement 
 
Aan:   alle leden van de Treffers 
 
Het Treffers zwemevenement is verspreid over 2 vrijdagavonden en je kunt aan de volgende 
activiteiten meedoen: 
 
1. Lintjeszwemmen 
2. De Treffers sprintkampioenschappen 
3. De Treffers clubkampioenschappen 
4. De Gezinsestafette en Treffers-estafette 
5. De Treffers master-/recreantenkampioenschappen 
 
Hieronder volgt een korte toelichting wat een en ander inhoudt: 
 
1. Lintjeszwemmen 
Voor wie ? alle Treffers leden met en zonder startnummer EN in het bezit van diploma A. 
Richtlijn: deelnemers t/m 12 jaar. 
 
Een lintje is een speciaal door De Treffers ingesteld vaardigheidsdiploma. Je kunt eenmaal 
per jaar zwemmen voor 1 van de drie soorten lintjes (brons, zilver of goud). Iedereen begint 
met brons, ook al heb je in het verleden al kleine of grote lintjes gehaald. 
 
Bij Lintjeszwemmen gaat het om de tijd die je zwemt. Het is een wedstrijdje tegen jezelf en  
ook voor jezelf. Misschien lukt het de eerste keer niet om het lintje te halen, de volgende  
keer heb je opnieuw een kans. Je begint met brons, en als je deze hebt gehaald kun je het 
volgende jaar meedoen voor zilver, etc. 
 
Voor ieder lintje worden zowel schoolslag, rugcrawl als borstcrawl gezwommen, en de tijden 
die je zwemt worden bij elkaar opgeteld. 

Lintje: Wat moet je zwemmen: Maximale tijd: 

Brons 3 x 25 meter 1:30.00 

Zilver 3 x 50 meter 2:50.00 

Goud 3 x 100 meter 5:20.00 

 
Er kan dus nooit meer dan 1 lintje per keer worden gehaald. 
Eisen: Treffers lid en minimaal in bezit van diploma A 
 
Regels ten aanzien diskwalificatie: 
Brons: alleen een waarschuwing van de official 
Zilver: 3 strafseconden per diskwalificatie 
Goud: diskwalificatie betekent geen lintje 
 
 
2. Treffers Sprintkampioenschappen 
Voor wie: alle Treffers leden met en zonder startnummer minimaal in het bezit van diploma B, 
leeftijd maakt niet uit. 
 
Programma: 1 x 25 meter + 1 x 50 meter vrije slag 
De tijden van beide afstanden worden bij elkaar opgeteld. 
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Prijzen (medailles voor 1e, 2e en 3e plaats in de volgende categorieën): 
- t/m 8 jaar meisjes en t/m 8 jaar jongens 
- t/m 10 jaar meisjes en t/m 10 jaar jongens 
- t/m 12 jaar meisjes en t/m 12 jaar jongens 
- t/m 14 jaar meisjes en t/m 14 jaar jongens 
- t/m 16 jaar dames en t/m 16 jaar heren 
- 17 t/m 24 jaar dames en 17 t/m 24 jaar heren 
- masters dames en masters heren 
 
De Overall sprintkampioen wordt bepaald door de tijden te relateren aan de LEN tijden, en te 
vertalen in punten. Prijzen voor de overall sprintkampioen voor de nummers 1, 2 en 3 van de 
dames en de heren. 
 
 
3. De Clubkampioenschappen 
Voor wie: alle Treffers leden met een startnummer en minimaal in het bezit van diploma B. 
Masters vanaf 25 jaar mogen meedoen ook als zij geen startnummer hebben, maar zij kunnen 
ook aan de master-/recreantenkampioenschappen meedoen. 
 
Er worden alle vier de zwemslagen gezwommen, verdeeld over 2 vrijdagavonden. Deze 
avonden hebben we bewust gekozen omdat dit toch al trainingsavonden zijn, EN omdat er 
dan geen wedstrijden zijn. 
 
Junioren zwemmen 50 m vlinder/rug/school/vrije slag (t/m 12 jr, geboortejaar 2004 in 2016) 
Overige deelnemers zwemmen 100 m vlinder/rug/school/vrije slag (v.a. 13 jr, geboortejaar 
2003 en eerder in 2016) 
 
Tot en met 12 jaar zwem je mee voor de titel jeugd-clubkampioen, boven de 12 jaar voor de 
titel allround clubkampioen. 
 
De vlinder en school worden de eerste avond gezwommen, de rug en de vrij op de tweede 
avond. Wil je jeugd-clubkampioen of allround clubkampioen willen worden moet je dus beide 
avonden meedoen EN alle vier de afstanden zwemmen !! 
 
Prijzen: 
- Medailles voor 1e, 2e en 3e plaats per zwemslag en per categorie voor zowel dames als 
heren dus: 
- t/m 8 jaar meisjes en t/m 8 jaar jongens voor de vlinder, de school, de rug en de vrij 
- t/m 10 jaar meisjes en t/m 10 jaar jongens etc… 
- t/m 12 jaar meisjes en t/m 12 jaar jongens 
- t/m 14 jaar meisjes en t/m 14 jaar jongens 
- t/m 16 jaar dames en t/m 16 jaar heren 
- 17 t/m 24 jaar dames en 17 t/m 24 jaar heren 
- masters dames en masters heren 
 
Je kunt dus op iedere afstand afstandskampioen worden in jouw leeftijdscategorie. 
 
Jeugd-clubkampioen of allround clubkampioen kun je worden als je alle vier de afstanden hebt 
gezwommen. De tijden worden dan, gerelateerd aan de LEN tijden, vertaald in punten en bij 
elkaar opgeteld. 
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De beste jongen en het beste meisje tot en met 12 jaar over alle 4 de afstanden samen 
worden dan jeugd-clubkampioen. 
Prijzen: 1e, 2e en 3e (zowel meisjes als jongens). 
 
De beste dame en beste heer vanaf 12 jaar over alle 4 de afstanden samen worden dan 
allround clubkampioen. 
Prijzen: 1e, 2e en 3e (zowel dames als heren). 
 
 
4. De Gezinsestafette en Treffers-estafette 
Voor wie: alle Treffers leden met en zonder startnummer en ouders / familie. Het lidmaatschap 
van de Treffers is niet noodzakelijk. De estafette bestaat uit 4 x 25 meter, een slag naar 
keuze. We hebben de estafette gesplitst in 2 categorieën: 
 
De Gezinsestafette 
Bij de Gezinsestafette is het de bedoeling dat je een team vormt van 4 personen uit 1 gezin. 
Dubbelzwemmen mag dus NIET. 
 
De Treffers-estafette 
Bij de Treffers-estafette maakt de teamsamenstelling niet uit, je kunt een team maken met 
medezwemmers, maar eventueel ook met je familie. Het team moet minimaal uit 3 personen 
bestaan, dubbelzwemmen is dus toegestaan. 
 
Uiteraard staat in elk geval de gezelligheid voorop en geldt dus de Olympische gedachte: 
“Meedoen is belangrijker dan winnen!” 
 
Er zijn 3 prijzen te winnen: 
- Het snelste gezin wint de befaamde Treffers wisselbeker. 
- Het allersnelste team uit de categorie Treffers-estafette wint ook een beker.  
- Verder is er nog een prijs voor de origineelste ploeg qua naam en uitvoering. De teams uit 
beide categorieën kunnen in aanmerking komen voor deze prijs. 
 
 
5. De Treffers master-/recreantenkampioenschappen 
Voor wie:  
- alle masters van de Treffers ZONDER startnummer 
- de trimzwemmers van de Treffers 
Eisen: minimaal in het bezit van diploma B en minimale leeftijd 25 jaar. 
 
Er wordt alleen de EERSTE vrijdagavond gezwommen. 
 
Er moeten 2 afstanden worden gezwommen: 
1 x 50 meter schoolslag én 
1 x 50 meter vrije slag 
De tijden van deze afstanden worden bij elkaar opgeteld. Van deze totaaltijden wordt een 
klassement gemaakt. 
 
Prijzen: 1e, 2e en 3e (zowel dames als heren). 
 


