
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Geachte T.C.-secretaris, 
  
Hierbij willen wij uw vereniging van harte uitnodigen voor de tweeendertigste Speedo Jaargangwedstrijden, die 
dit seizoen gehouden zullen worden op 18 en 19 februari 2017 in Zwembad De Zijl in Leiden. Bij deze 
wedstrijden zullen traditiegetrouw de snelste minioren van Nederland tegen elkaar uitkomen. 
 
Voor het eerst zijn er bij deze wedstrijden ook nummers voor zwemmers met een handicap. Wij nodigen deze 
zwemmers dan ook van harte uit om in te schrijven en te wennen aan zwemmen op hoog niveau! 
  
Voor de inschrijving kunnen tijden worden gebruikt die gezwommen zijn in de periode 01-01-2016 tot en met 
29-01-2017. Een zwemmer mag op maximaal drie afstanden per dag worden ingeschreven. 
 
De inschrijving sluit op woensdag 1 februari om 24:00 uur. Het streven is om uiterlijk zondag 5 februari de 
voorlopige startlijsten te publiceren, zodat de zwemmers tijdig geïnformeerd kunnen worden over de plaatsing 
en er eventueel overnachting geregeld kan worden. Inschrijvingen die na 1 februari binnenkomen, kunnen 
daarom niet worden geaccepteerd! 
 
De snelste 18 ingeschreven zwemmers op elke afstand (bij de 400 meter vrije slag de snelste 12 zwemmers) 
kunnen starten. De nummers 19 en verder (cq. 13 en verder voor de 400 meter vrije slag) staan in principe 
reserve en kunnen bij afmeldingen alsnog worden geplaatst. Afmelden is mogelijk tot en met zondag 12 
februari 20.00 uur. Hierna wordt de definitieve startlijst gepubliceerd en is bij afmelding het startgeld 
verschuldigd. Op de definitieve startlijst zullen per programmanummer twee reserves worden opgenomen (de 
nummers 19 en 20 van de definitieve startlijst).  
 
De 100 meter rugslag meisjes minioren 4 en later is dit jaar door sponsor Speedo uitgeroepen tot ‘Femke 
Race’, omdat Femke Heemskerk op dit nummer Nederlands recordhoudster is. Voor de winnares van dit 
nummer heeft Speedo een bijzondere prijs beschikbaar gesteld! 
 
Wij hebben geen richttijden voor deelname aan deze wedstrijd gesteld. Voor een indruk van de in voorgaande 
jaren gezwommen tijden kunt u kijken op onze website www.lz1886.nl/jaargangwedstrijden, waar de uitslagen 
van voorgaande jaren beschikbaar zijn, en via de ranglijsten op de website van de KNZB: 
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ranglijsten/swim_rankings/. 
  
De bepalingen voor deze wedstrijd vindt als bijlage bij deze uitnodiging. Voor meer informatie kunt u bellen 
(071-5221298), e-mailen (jaargangwedstrijden@lz1886.nl) of kijken op onze Internetsite: 
www.lz1886.nl/jaargangwedstrijden. 
 
Wij hopen uw zwemmers weer in Leiden te mogen verwelkomen voor een fantastisch zwemtoernooi! 
 
Met vriendelijke groet, namens de organisatiecommissie Speedo Jaargangwedstrijden, 
 
Robert van Vuuren 
LZ 1886 



Bepalingen Speedo Jaargangwedstrijden 2017 
 
Algemeen: 

 De wedstrijd wordt gezwommen volgens het KNZB-reglement. In situaties waarin het KNZB-
reglement of deze bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie. 

 De wedstrijd wordt gehouden in Zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66, 2315 VK te Leiden.  
Het bad heeft een lengte van 25 meter en beschikt over 6 banen. 

 Contactpersoon namens de organisatie is Robert van Vuuren, 071-5221298, 
jaargangwedstrijden@lz1886.nl. 

 
Uitnodigingen / inschrijvingen / afmeldingen: 

 Er moet worden ingeschreven met de snelst gezwommen tijd. Dit moet een controleerbare tijd zijn 
(voorkomend in de KNZB Rankings), die gezwommen is in de periode 01-01-2016 t/m 29-01-2017. 

 Een zwemmer mag per dag op maximaal drie programmanummers worden ingeschreven.  
 Inschrijven kan per e-mail tot en met woensdag 1 februari 2017 24:00 uur via 

jaargangwedstrijden@lz1886.nl. Er dient altijd een verzamellijst (PDF of Word-formaat) en LXF-bestand te 
worden bijgevoegd. Na verwerking van de inschrijving ontvangt u een bevestiging, tevens wordt op de 
website een overzicht van verwerkte inschrijvingen bijgehouden. 

 Gewijzigde inschrijftijden kunnen tot en met 1 februari worden doorgegeven; na publicatie van de 
voorlopige startlijsten is het niet meer mogelijk inschrijftijden aan te passen. 

 Gestreefd wordt om uiterlijk 5 februari 2017 de voorlopige startlijsten te publiceren via de website 
www.lz1886.nl/jaargangwedstrijden. 

 Op de 50, 100 en 200 meternummers worden de snelste 18 ingeschreven zwemmers geplaatst; op de 400 
meter vrije slag de snelste 12. De nrs. 19 (cq. 13) en verder van de voorlopige startlijsten staan in principe 
reserve en kunnen bij afmeldingen alsnog worden geplaatst. 

 Op de paralympische nummers wordt één serie (maximaal 6 zwemmers) gezwommen. Plaatsing geschiedt 
op basis van IPC-punten (de inschrijftijden worden omgerekend naar IPC-punten waarna de zes zwemmers 
met meeste IPC-punten geplaatst worden).  

 LZ 1886 behoudt zich het recht voor eventuele lege banen op te vullen met eigen zwemmers of een extra 
serie toe te voegen. 

 Afmeldingen kunnen tot uiterlijk zondag 12 februari 2017 20:00 uur doorgegeven worden via 
jaargangwedstrijden@lz1886.nl. Hierna zullen de definitieve startlijsten worden gepubliceerd op onze 
website. 

 Per programmanummer worden twee reserves in de definitieve startlijst opgenomen. Wanneer duidelijk is 
dat een reserve kan starten, krijgt de vereniging hierover bericht via e-mail. 

 Afmeldingen na 12 februari 20:00 uur kunnen alleen per e-mail via jaargangwedstrijden@lz1886.nl worden 
doorgegeven; daarnaast is het startgeld verschuldigd. Afmeldingen die meer dan 24 uur voor aanvang van 
de wedstrijd worden doorgegeven, zullen op het proces-verbaal worden vermeld als AFGEM. Afmeldingen 
die hierna binnenkomen zullen worden vermeld als NG. 

 De beide dagen vormen samen één wedstrijd. Afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd 
worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding 
binnen 24 uur niet meer kan worden gestart op latere programmanummers). 

 
Tijdens de wedstrijd: 

 Per vereniging zal één ploegleiderskaart worden verstrekt met één programma. Bij verenigingen met meer 
dan vijf deelnemers zullen twee ploegleiderskaarten en twee programma’s verstrekt worden. Wanneer 
meerdere ploegleiders meekomen kunnen deze bij de kassa een entreebewijs en programma kopen. 

 Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn beide dagen geldig. 
 Elke deelnemer krijgt een herinnering aan deelname aan deze wedstrijd. 
 Het startgeld bedraagt € 4,00 per start, te voldoen voor aanvang van de wedstrijd in de hal van het 

zwembad. Na betaling ontvangt u de herinneringen, deelnemers- en ploegleiderskaart(en) en 
programma(’s). Op verzoek kan het startgeld ook vooraf per bank overgemaakt worden. 

 De entree voor toeschouwers bedraagt € 3,00 per dag, inclusief programma. Voor officials geldt op vertoon 
van hun geldige KNZB-legitimatiebewijs een gereduceerd tarief (€ 2,00). 

 Er is géén voorstart, de zwemmers kunnen direct naar hun baan gaan. 
 De tijden worden opgenomen met digitale chronometers. 
 Voor de prijswinnaars (nummers 1, 2 en 3 van elk programmanummer) zijn er naast medailles ook extra 

prijzen in natura beschikbaar, beschikbaar gesteld door sponsor Speedo. Op de paralympische nummers 
worden de prijzen uitgereikt op basis van IPC-punten. 

 Wanneer een prijswinnaar gediskwalificeerd wordt, zal de ploegleider van de betreffende vereniging hierover 
door de scheidsrechter vóór de prijsuitreiking van het desbetreffende programmanummer ingelicht worden. 

 Tijdens de wedstrijd worden de uitslagen opgehangen bij de badmeesterspost bij de douches en bij de 
publiekstribune. Daarnaast worden de uitslagen (na goedkeuring door de scheidsrechter) zo spoedig 
mogelijk via LiveTiming gepubliceerd op www.lz1886.nl/jaargangwedstrijden. Na afloop van de wedstrijd is 
de LXF-uitslagenfile ook via deze pagina te downloaden. 

 De deelnemende verenigingen krijgen geen uitslag op papier mee. LZ 1886 verzorgt het versturen van de 
uitslagen aan de deelnemende verenigingen en het uploaden in de webkalender van de KNZB. 



Programma Speedo Jaargangwedstrijden 2017 
 
Zaterdag 18 februari 2017 
Inzwemmen 13.30 uur; aanvang wedstrijd 14.15 uur 
 
1 100 vrij jongens minioren 6 
2 100 vrij meisjes minioren 5 
3 100 rug jongens minioren 5 
4 100 rug meisjes minioren 4 e.l.  Femke Race 
5 50 vrij jongens minioren 4 e.l. 

Prijsuitreiking programmanrs. 1, 2 en 3 
105 50 vlinder jongens minioren 4,5 en 6 paralympisch 
106 50 vlinder meisjes minioren 4 en 5 paralympisch 
6 200 wissel jongens minioren 6 
7 200 wissel meisjes minioren 5  
8 100 vrij jongens minioren 5 

Prijsuitreiking programmanrs. 4, 5, 105, 106 en 6 
9 100 vrij meisjes minioren 4 e.l. 
10 100 school jongens minioren 4 e.l. 
11 200 vrij jongens minioren 6 

Prijsuitreiking programmanrs. 7, 8 en 9 
111 100 vrij jongens minioren 4,5 en 6 paralympisch 
112 100 vrij meisjes minioren 4 en 5 paralympisch 
12 200 vrij meisjes minioren 5 
13 50 vlinder jongens minioren 5 
14 50 vlinder meisjes minioren 4 e.l. 

Prijsuitreiking programmanrs. 10, 11, 111, 112 en 12 
15 100 wissel jongens minioren 4 e.l. 
16 100 vlinder jongens minioren 6 
17 100 vlinder meisjes minioren 5 

Prijsuitreiking programmanrs. 13, 14, 15, 16 en 17 
 
Zondag 19 februari 2017 
Inzwemmen 13.30 uur; aanvang wedstrijd 14.15 uur 
 
18 50 vrij jongens minioren 6  
19 50 vrij meisjes minioren 5   
20 100 wissel jongens minioren 5  
21 100 wissel meisjes minioren 4 e.l.  
22 100 vrij jongens minioren 4 e.l.  
122 100 school jongens minioren 4,5 en 6 paralympisch  
123 100 school meisjes minioren 4 en 5 paralympisch  

Prijsuitreiking programmanrs. 18, 19, 20 en 21  
23 100 rug jongens minioren 6  
24 100 rug meisjes minioren 5    
25 100 school jongens minioren 5  
26 100 school meisjes minioren 4 e.l.  

Prijsuitreiking programmanrs. 22, 122, 123, 23 en 24  
27 400 vrij jongens minioren 6  
28 100 school meisjes minioren 5  
29 50 vlinder jongens minioren 4 e.l.  
30 100 school jongens minioren 6  
130 100 rug jongens minioren 4,5 en 6 paralympisch  
131 100 rug meisjes minioren 4 en 5 paralympisch  

Prijsuitreiking programmanrs. 25, 26, 27, 28 en 29  
31 400 vrij meisjes minioren 5  
32 50 vrij jongens minioren 5  
33 50 vrij meisjes minioren 4 e.l.  
34 100 rug jongens minioren 4 e.l.  

Prijsuitreiking programmanrs. 30, 130, 131, 31 en 32  
35 100 wissel jongens minioren 6  
36 100 wissel meisjes minioren 5  

Prijsuitreiking programmanrs. 33, 34, 35 en 36  
 

Inschrijftijden kunnen worden gezwommen in de periode 01-01-2016 t/m 29-01-2017. 
 

Een zwemmer mag per dag op maximaal 3 afstanden worden ingeschreven.


