
       Startgemeenschap Patrick-De Roersoppers 
 

 

 

 

Startgemeenschap Patrick-De Roersoppers nodigt u hartelijk uit deel te nemen aan de: 
 
 
 

 3e Alma Mater Sprintwedstrijd 
 
 
 
Deze wedstrijd zal plaatsvinden op: zondag 1 maart 2020 in Zwembad “In Bandert” te Echt, 
Nederland. 
 
Dit is alweer de 20e editie van onze sprintwedstrijd en de 3e onder de nieuwe naam Alma Mater 
Sprintwedstrijd. De nieuwe naam is, zoals jullie wellicht weten, een eerbetoon aan Mien 
Waucomont die veel voor Z.V. Patrick heeft betekent en nog steeds betekent. 
 
Hierbij ontvangt u het reglement en andere informatie omtrent deze wedstrijd. 
 
Gezien de plaats in ons zwembad is het aantal deelnemers gelimiteerd, wees er dus snel bij met 
inschrijven. Wilt u aan deze wedstrijd deelnemen dan zouden wij het op prijsstellen als u ons dit 
laten weten, via de mail d.m.v. opgave aantal deelnemers. A.u.b. sturen naar: 
wedstrijden@roersoppers.nl. 
 
Wij hopen dat wij op uw deelname mogen rekenen en u mogen begroeten op 1 maart 2020 in  
Zwembad “In de Bandert” te Echt. 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 
 
SG Patrick-De Roersoppers 
Dhr. E. Dumas 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
 
➢ Reglement en inlichtingen. 
➢ Programma. 
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Reglement en inlichtingen 

 
1. Er zal gezwommen worden volgens de reglementen van de FINA en/of  KNZB. De wedstrijd 

staat open voor verenigingen, die lid zijn van de FINA. 
 
2. Zwembad “In de Bandert” beschikt over 5 banen van elk 25 m. 
 

Zwembad “In de Bandert” 
Bandertlaan 7 
6101 LZ ECHT (NL) 
Tel.: 0475-482160 

 
3. De wedstrijd begint om 11.15 uur. Inzwemmen is mogelijk van 10.45 tot 11.10 uur. 
 
4. Er zijn geen finales. De tijden uit de series tellen direct mee voor de einduitslag. 
 
5. De 1-startsregel is van toepassing. 
 
6. Er is een totaalklassement over de 4 afstanden, waarbij de eerste 3 in elke leeftijdscategorie 

een prijs ontvangen.  Nummer 1 krijgt tien punten, nummer 2 acht punten, nummer 3 zes 
punten, nummer 4 vijf punten, nummer 5 vier punten, nummer 6 drie punten, nummer 7 twee 
punten en nummer 8 één punt. Bij een gelijk aantal punten zal gekeken worden naar het 
aantal 1e plaatsen, daarna naar het aantal 2e plaatsen etc. 

 
7. Alle deelnemers ontvangen een herinnering aan deze wedstrijd. 
 
8. De beste vereniging ontvangt een prijs. Hierbij tellen zowel de individuele prestaties mee als 

de estafettes voor de puntentelling. Een gouden medaille is 5 punten, een zilveren medaille 
3 punten en een bronzen medaille is goed voor 1 punt. 

 
9. Het inschrijfgeld bedraagt: 
 

€ 10,00 per deelnemer ongeacht het aantal starts 
€ 5,00 per estafette 

 
10. Gelieve het verschuldigde inschrijfgeld te storten op rekening NL77 INGB 0005 5826 33 

(BIC ING) van Zwemvereniging Patrick o.v.v. ‘Sprintwedstrijd 2020’ en de naam van de 
vereniging. Het geld dient op de dag van de wedstrijd op bovengenoemde rekening te 
staan. Contant betalen (gepast) op de dag van de wedstrijd is ook mogelijk, hoewel betalen 
per bank/giro de voorkeur geniet. De definitieve inschrijving dient uiterlijk zondag 16 
februari 2020 in ons bezit te zijn. De inschrijving dient u te sturen naar: 

 
wedstrijden@roersoppers.nl 

 
Te laat ontvangen inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen. 
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11. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij organisatorische en/of technische 
moeilijkheden het programma te wijzigen of om het aantal deelnemers te beperken. 

 
12. In het zwembad is een EHBO-post aanwezig, waar men zich kan melden voor medische 

verzorging. Bij een blessure, verwonding of iets dergelijks, waarbij de vraag gesteld kan 
worden of het verstandig is nog deel te nemen aan de wedstrijd, is het advies van de EHBO 
bindend. Indien vervoer naar een huisartsenpost noodzakelijk is, dient men daar zelf voor te 
zorgen. 

 
13. Tijdens de wedstrijd zal een loterij worden georganiseerd. De trekking zal plaatsvinden na de 

pauze. 
 
14. Men kan kosteloos afmelden t/m 23-02-2020. Bij afmeldingen na 23-02-2020 blijft men het 

inschrijfgeld verschuldigd. 
 
15. Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 
 
16. De prijsuitreiking maakt deel uit van de wedstrijd. Eventueel gewonnen prijzen worden niet 

nagestuurd, maar moeten persoonlijk of door een ploeggenoot/coach worden opgehaald. 
 

17. Indien 2 of meerder zwemmers/zwemsters op dezelfde plaats zijn geëindigd, zullen 
medailles bijbesteld moeten worden. Deze zullen dan zo spoedig mogelijk na de wedstrijd 
nagestuurd worden. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 
18. Voor de inwendige mens kan men ook terecht bij de organisatie. 
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Programma 

 
10.45: Inzwemmen 
11.10: Einde inzwemmen 
11.15: Aanvang wedstrijd 
 
1. 50 m vlinderslag meisjes minioren 2 el (2012 el) 
2. 50 m vlinderslag meisjes minioren 3-4 (2010-2011) 
3. 50 m vlinderslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2008-2009) 
4. 50 m vlinderslag dames junioren 2 en ouder (2007 en ouder) 
5. 50 m vlinderslag jongens minioren 2 el (2012 el) 
6. 50 m vlinderslag jongens minioren 3-4 (2010-2011) 
7. 50 m vlinderslag jongens minioren 5-6 (2008-2009) 
8. 50 m vlinderslag heren junioren 1 en ouder (2007 en ouder) 
9. 4x50 m estafette vlinderslag dames junioren 1 en ouder (2008 en ouder) 
10. 50 m rugslag meisjes minioren 2 el (2012 el) 
11. 50 m rugslag meisjes minioren 3-4 (2010-2011) 
12. 50 m rugslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2008-2009) 
13. 50 m rugslag dames junioren 2 en ouder (2007 en ouder) 
14. 50 m rugslag jongens minioren 2 el (2012 el) 
15. 50 m rugslag jongens minioren 3-4 (2010-2011) 
16. 50 m rugslag jongens minioren 5-6 (2008-2009) 
17. 50 m rugslag heren junioren 1 en ouder (2007 en ouder) 

PAUZE (30 – 45 minuten) 
18. 4x50 m estafette vlinderslag heren junioren 1 en ouder (2007 en ouder) 
19. 50 m schoolslag meisjes minioren 2 el (2012 el) 
20. 50 m schoolslag meisjes minioren 3-4 (2010-2011) 
21. 50 m schoolslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2008-2009) 
22. 50 m schoolslag dames junioren 2 en ouder (2007 en ouder) 
23. 50 m schoolslag jongens minioren 2 el (2012 el) 
24. 50 m schoolslag jongens minioren 3-4 (2010-2011) 
25. 50 m schoolslag jongens minioren 5-6 (2008-2009) 
26. 50 m schoolslag heren junioren 1 en ouder (2007 en ouder) 
27. 50 m vrijeslag meisjes minioren 2 el (2012 el) 
28. 50 m vrijeslag meisjes minioren 3-4 (2010-2011) 
29. 50 m vrijeslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2008-2009) 
30. 50 m vrijeslag dames junioren 2 en ouder (2007 en ouder) 
31. 50 m vrijeslag jongens minioren 2 el (2012 el) 
32. 50 m vrijeslag jongens minioren 3-4 (2010-2011) 
33. 50 m vrijeslag jongens minioren 5-6 (2008-2009) 
34. 50 m vrijeslag heren junioren 1 en ouder (2007 en ouder) 
35. 10x50 m vrijeslag estafette dames/heren (D/H/D/H/D/H/D/H/D/H) junioren 1 en ouder 

(2008/2007 en ouder) 

PRIJSUITREIKING 
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Leeftijdscategorieën: 

 
2012 en jonger 
2010-2011 
2008-2009 
2006-2007 
2004-2005 
2002-2003 
2001 en ouder 
Masters 1995 en ouder 
 
Indien een zwemmer/zwemster in aanmerking wil komen voor het masterklassement dient dit 
duidelijk bij de inschrijving aangegeven te worden. Wordt dit niet aangegeven, dan doet hij/zij 
automatisch mee in de leeftijdscategorie 2001 en ouder. 
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
 

wedstrijden@roersoppers.nl 
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Einladung 
 
 
 
Startgemeenschap Patrick-De Roersoppers ladet Sie herzlichst ein teilzunehmen an den: 
 
 

 3. Alma Mater Sprintwedstrijd 
 
 
Dieser wird stattfinden am: Sonntag den 1. März 2020  in Schwimmhalle „In de Bandert” in 
Echt (Niederlande). 
 
Der Alma Mater (fürsorgliche Mutter) Sprintwedstrijd ist der neue Name für den Patrick/SSP 
Sprintwedstrijd. Dieser Wettkampf haben wir schon 2 Mal organisiert und das zweite Mal mit der 
neue Name. Es ist eine Hommage an Frau Waucomont. Sie hat viel für unsere Verein bedeutet 
und bedeutet immer noch viel für Uns. 
 
Anbei finden Sie das Reglement und weitere Informationen über diesen Wettkampf. 
 
Wegen dem Raum in unserem Schwimmhalle ist die Zahl der Teilnehmer limitiert. Schreiben Sie 
also schnell ein.  
 
Möchten Sie teilnehmen, lassen Sie uns das dann bitte möglichst bald wissen. Schicken Sie ein 
Mail an wedstrijden@roersoppers.nl mit der Anzahl der Teilnehmer.  
 
Wir hoffen mit Ihrer Teilnahme rechnen zu können und Sie begrüßen zu können am 1. März 
2020 in Schwimmhalle „In de Bandert“ in Echt. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
 
SG Patrick-De Roersoppers 
Herr E. Dumas 
 
 
Anlage:  
 
➢ Reglement und Informationen. 
➢ Wettkampffolge. 
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Reglement und Info 

 
 
19. Es wird geschwommen nach dem Reglement der FINA und/oder des KNZB. Vereine die 

Mitglied sind der FINA können teilnehmen. 
 
20. Schwimmhalle „In de Bandert” verfügt über 5 Startbahnen von 25m Länge. 
 

Schwimmhalle „In de Bandert” 
Bandertlaan 7 
6101 LZ ECHT (NL) 
Tel.: +31 (0)475-482160 

 
21. Die Wettkämpfe fangen um 11.15U an. Einschwimmen ist möglich von 10.45-11.10U. 
 
22. Es gibt keine Finalen. Die Zeiten aus den Serien gelten als Endergebnis. 

 
23. Es gilt die Einstartregelung. 

 
24. Es gibt ein Totalklassement wobei die ersten 3 jeder Altersgruppe einen Preis erhalten. Platz 

1 bekommt 10 Punkten, Platz 2 bekommt 8 Punkte, Platz 3 bekommt 6 Punkte, Platz 4 
bekommt 5 Punkte, Platz 5 bekommt 4 Punkte, Platz 6 bekommt 3 Punkte, Platz 7 bekommt 
2 Punkte und Platz 8 bekommt 8 Punkt, 

 
25. Alle Teilnehmer erhalten eine Erinnerung an diesen Wettkampf. 
 
26. Der beste Verein erhält einen Preis. Dazu werden die Resultate der individuellen Nummer 

und Staffel gezählt. Goldmedaille ist 5 Punkte, Silbermedaille ist 3 Punkte und 
Bronzemedaille ist 1 Punkt. 

 
27. Das Meldegeld beträgt: 
 

€ 10,00 pro Teilnehmer 
€ 5,00 pro Staffel 
 
 

28. Das Meldegeld ist zu überweisen auf Konto der Zwemvereniging Patrick: NL77 INGB 0005 
5826 33 (BIC ING) mit angabe des Vereinsnamens und „Sprintwedstrijd 2020“. 
Barzahlung am Veranstaltungstag ist auch möglich (kein Verrechnungsscheck). 

Meldeeröffnung ist am Sonntag den 16. Februar 2020. Schicken Sie es bitte an: 
 
wedstrijden@roersoppers.nl 
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29. Die Veranstalter haben das Recht bei organisatorischen und/oder technischen 
Schwierigkeiten das Programm zu ändern oder die Teilnehmerzahl zu beschränken. 

 
30. Abmelden bis 23-02-2020 : Umsonst 

Abmelden nach 23-02-2020 : Das Meldegeld muss bezahlt werden 
 

31. In nicht vorgesehenen Fällen entscheidet der Veranstalter. 
 
32. Die Siegerehrung ist Unterteil des Wettkampfes. Medaillen oder Pokalen werden nicht 

nachgesendet 
 
33. Der Veranstalter sowie der Betreiber des Bades übernehmen keine Haftung für Diebstahl, 

Unfall oder sonstige Schäden. Das Betreten das Badkomplexes geschieht auf eigene 
Verantwortung.  
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Wettkampffolge 

 
10.45: Einschwimmen 
11.10: Ende Einschwimmen 
11.15: Anfang der Wettkämpfe 
 
36. 50 m Schmetterling Mädchen 2012 u. jünger 
37. 50 m Schmetterling Mädchen 2010-2011 
38. 50 m Schmetterling Mädchen 2008-2009 
39. 50 m Schmetterling Mädchen/Damen 2007 u. älter 
40. 50 m Schmetterling Jungen 2012 u. jünger 
41. 50 m Schmetterling Jungen 2010-2011 
42. 50 m Schmetterling Jungen 2008-2009 
43. 50 m Schmetterling Jungen/Herren 2007 u. älter 
44. 4x50 m Schmetterling-Staffel Mädchen/Damen 2008 u. älter 
45. 50 m Rücken Mädchen 2012 u. jünger 
46. 50 m Rücken Mädchen 2010-2011 
47. 50 m Rücken Mädchen 2008-2009 
48. 50 m Rücken Mädchen/Damen 2007 u. älter 
49. 50 m Rücken Jungen 2012 u. jünger 
50. 50 m Rücken Jungen 2010-2011 
51. 50 m Rücken Jungen 2008-2009 
52. 50 m Rücken Jungen/Herren 2007 u. älter 

PAUSE (30 – 45 Minuten) 
53. 4x50 m Schmetterling-Staffel Jungen/Herren 2007 u. älter 
54. 50 m Brust Mädchen 2012 u. jünger 
55. 50 m Brust Mädchen 2010-2011 
56. 50 m Brust Mädchen 2008-2009 
57. 50 m Brust Mädchen/Damen 2007 u. älter 
58. 50 m Brust Jungen 2012 u. jünger 
59. 50 m Brust Jungen 2010-2011 
60. 50 m Brust Jungen 2008-2009 
61. 50 m Brust Jungen/Herren 2007 u. älter 
62. 50 m Freistil Mädchen 2012 u. jünger 
63. 50 m Freistil Mädchen 2010-2011 
64. 50 m Freistil Mädchen 2008-2009 
65. 50 m Freistil Mädchen/Damen 2007 u. älter 
66. 50 m Freistil Jungen 2012 u. jünger 
67. 50 m Freistil Jungen 2010-2011 
68. 50 m Freistil Jungen 2008-2009 
69. 50 m Freistil Jungen/Herren 2007 u. älter 
70. 10x50 m Freistil-Staffel Damen 2008 u. älter /Herren 2007 u. älter (D/H/D/H/D/H/D/H/D/H) 

Siegerehrung 
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Altersgruppe 

 
2012 u. jünger 
2010-2011 
2008-2009 
2006-2007 
2004-2005 
2002-2003 
2001 u. älter 
Master 1995 u. älter 
 
Wenn ein Schwimmer in die Altersgruppe der Master teilnehmen will, muss das bei der Meldung 
gemeldet werden. Kein Meldung bedeutet das der Schwimmer in die Altersgruppe 2001 u. älter 
mitmacht. 
 
Info: 
 
wedstrijden@roersoppers.nl 
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