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DWT’s 7e Vlinderslaggala 
 

Potverdorie, wat gaat de tijd snel. Het wordt alweer het zevende jaar dat wij een 
wedstrijd verzwemmen met de langste afstanden van de “zwaarste” slag, de 
vlinderslag. De afgelopen jaren hebben bewezen dat er genoeg liefhebbers zijn!  
DWT organiseert weer het vlinderslaggala met de 1000m vlinderslag! 
 
De wedstrijd wordt gehouden op zondag 9 februari 2019. 
 
Er worden dit jaar weer wat extra programmanummers toegevoegd: de wat 
zwaardere wisselslag afstanden, die niet zo vaak verzwommen worden. 
 
Het programma is als volgt: 

1 200m vlinderslag Jongens Junioren 1,2 

  Jongens Junioren 3,4 

  Jongens Jeugd 1,2 

  Heren Senioren 

2 200m vlinderslag Meisjes Junioren 1,2,3 

  Meisjes Jeugd 1,2 

  Dames Senioren 

3 100m vlinderslag Jongens Minioren 4,5,6 

4 100m vlinderslag Meisjes Minioren 4,5 

5 1000m vlinderslag Heren Jeugd en Senioren 

6 1000m vlinderslag Dames Jeugd en Senioren 

7 50m vlinderslag Meisjes Minioren 1,2,3 

  Jongens Minioren 1,2,3 

8 400m wisselslag Jongens Junioren 1,2 

  Jongens Junioren 3,4 

  Jongens Jeugd 1,2 

  Heren Senioren 

9 400m wisselslag Meisjes Junioren 1,2,3 

  Meisjes Jeugd 1,2 

  Dames Senioren 

10 200m wisselslag Jongens Minioren 4,5,6 

11 200m wisselslag Meisjes Minioren 4,5 

Bijgevoegd bij deze uitnodiging het lxf bestand voor Splash Teammanager. 
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Wedstrijdinformatie: 
Zondag 9 februari 2019, Boerhaavebad Haarlem, Kadijklaan 1 
Inzwemmen en juryvergadering 16.30 uur, Start wedstrijd 17 uur 
 
Bepalingen: 

• De startgelden zijn € 2,50 per start. Voor de 1 km betaalt men € 5,00. 

• Per categorie (elke rij in de tabel) worden 3 medailles vergeven. 

• Inschrijvingen dienen gedaan te worden conform de leeftijdsbepalingen van 
de KNZB.  

• Inschrijven uiterlijk zondag 2 februari: 00.00 uur!!! 

• Inschrijven door lxf-bestand en deelnemerslijst in pdf toe te sturen naar 
dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com 

• U ontvangt ten alle tijden een ontvangstbevestiging. 

• Er kan uitsluitend in de eigen leeftijdscategorie ingeschreven worden. 

• Bij deelname aan de wedstrijd (1-5 zwemmers) één jurylid aanmelden. Bij 6 
zwemmers of meer 2 juryleden. 

• Entree voor de zwemmers is het clubhuis van DWT. 

• De juryvergadering start om 16.30 uur in het clubhuis van OVH, direct naast 
ingang van clubhuis DWT.  

• Afmeldingen per e-mail uiterlijk zaterdagavond 8 februari 20 uur, daarna tot 
aanvang van de juryvergadering afmelden via het ziekteformulier van de 
vereniging bij het jurysecretariaat. Zij worden met AFGEM aangeduid in het 
proces verbaal. 

• Entree van het zwembad is gratis, het programma wordt vooraf per e-mail 
verzonden. 

• Programmanummer 5 en 6 kennen een maximum van respectievelijk 12 
zwemmers per programmanummer. DWT behoudt zich het recht om 2 dames 
en 2 heren af te vaardigen. De overige plekken worden bepaald op volgorde 
van binnenkomst (en meebrengen van juryleden). In verband met eventuele 
afmeldingen wordt er een lijst opgebouwd met reserves.  

• Wij vragen u alleen serieuze kandidaten af te vaardigen voor de kilometer 
wedstrijd. Het wordt een wedstrijd van uitdagingen, maar wanneer u zeker 
weet dat een zwemmer het niet zal (kunnen) halen, schrijf deze zwemmer dan 
alstublieft niet in. Dit ook in verband met de lengte van de wedstrijd en 
eventuele reserve deelnemers. 

• Vanaf dit seizoen is het mogelijk dat zwemmers 5x mee hebben gedaan aan de 
1000m vlinderslag. Zwemmers, die het voor de vijfde keer uitzwemmen, 
krijgen van ons een herinneringsbeker. Op naar een Hall of Fame 1000m 
vlinderslag. 

• Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en ieder jurylid kunnen foto’s of 
filmbeelden gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via onze eigen 
website of de sociale media. Iedereen die bij wedstrijden van DWT aanwezig 
is, verklaart zich automatisch hiermee akkoord. 

 
Wij hopen op een mooie uitdagende wedstrijd met een goede sfeer! 
Met sportieve groet, Yvette Roozen (wedstrijdsecretariaat DWT Haarlem) 
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