
Ladderwedstrijden 
 
De meesten van jullie hebben er al wel eens van gehoord: de Ladderwedstrijd. Maar weet jij eigenlijk wel wat 
het is? En hoe het werkt? 
 
De Ladderwedstrijden zijn onderlinge wedstrijdjes tussen jou en je vriendjes en  vriendinnetjes van de 
zwemclub. 4 keer per jaar worden er ladderwedstrijden georganiseerd om jullie een wedstrijd te laten ervaren 
en om te kijken hoe hard je wel niet kan! Iedereen die lid is mag dan mee doen en 
natuurlijk mogen de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s (of wie je mee wilt nemen) komen kijken…. 
 
Hoe werkt het? 
Iedereen word in zijn of haar leeftijdscategorie ingedeeld: 
Ladder A:  geboren in 2007 of later   
Ladder B: geboren in 2006            jullie zwemmen 3x 25 meter (geen vlinderslag) 
Ladder C:  geboren in 2004 t/m 2005  
 
Iedere wedstrijd zwem je 3 slagen. Je maakt kans op een medaille als je bij de 3 snelste  
per ladder (jongens en meisjes apart) behoord.   
 
Na iedere wedstrijd ontvang je ook nog eens een mooi certificaat zodat je aan  
iedereen kan laten zien hoe goed je gezwommen hebt. Deze worden na de  
wedstrijd uitgedeeld dus wacht er wel op! 
 
Bij de laatste ladderwedstrijd word (per ladder) de grootste sprong uitgereikt. Je hebt 
 de grootste sprong gemaakt als je dit seizoen het meest vooruit bent gegaan. 
 
De laatste ladderwedstrijd hebben we een taartenestafette voor de papa’s en  
de mama’s. Jou papa of mama mag zich opgeven (voor 9 mei 2014) en  
zwemt dan tegen andere papa’s en mama’s. Het team dat het snelst is wint 
een heerlijke taart!!!  
 
Jou trainsters en trainers van de zwemclub zijn bij een ladderwedstrijd om jou te  
helpen.  Ook als je even echt niet durft, dan helpen we je gewoon en helpen alle  
mensen aan de kant jou aan te moedigen. 
 
Waar en wanneer worden ze gehouden? 
Ze worden gehouden in het zwembad in IJsselmuiden op 27 september, 
22 november, 21 februari en 9 mei.  Als je je omgekleed hebt dan begint de wedstrijd 
om 18.15 uur. 
 
Opgeven! 
Dit kan uitsluitend via de mail tot 20:00 uur de dag voor de ladderwedstrijd!  
Dit zodat de wedstrijd sneller kan beginnen en dus beter verloopt. 
 
Dus kom op de ladderwedstrijden. Wij rekenen op jou komst voor een super  
leuke, spannende en sportieve wedstrijd. 
 
 
De Ladderwedstrijd commissie 
ladderwedstrijd@deltasteur.nl 
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