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Na een jaar van afwezigheid is het Junioren-Jeugd circuit terug op de kalender gezet. Een 

uitstekende wedstrijdreeks om per seizoenshelft alle mogelijke zwemafstanden te zwemmen en 

daarmee plaatsing voor de Regio- of misschien zelfs de Nederlandse kampioenschappen te 

bewerkstelligen. Landelijk worden er klassementen bijgehouden, die ook op regionaal niveau 

uitgelezen kunnen worden. Extra aandacht vragen wij voor het verenigingsklassement 

Junioren/Jeugd. De beste 3 resultaten per leeftijdscategorie per vereniging tellen mee in de 

totaalscore.  

 

We wensen alle deelnemers, trainers, officials en andere betrokkenen veel plezier! 
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Algemene bepalingen 
Leeftijdsgroepen 

• Aan het Junioren-Jeugd Circuit kunnen jongens en meisjes deelnemen in de leeftijdsgroepen 

Junioren 1/2, Junioren 3/4 en Jeugd 1/2.  

• Ook Parazwemmers in deze leeftijdsgroepen kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 

Parazwemmers dienen in het bezit te zijn van een classificatie. 

• Senioren mogen uitkomen bij deze wedstrijden, maar dingen niet mee om de prijzen. 
 

Organisatie, data en accommodatie 

• De Junioren-Jeugd Circuit wedstrijden worden door verenigingen georganiseerd in een 25- of 

50m bad, eventueel organisatorisch ondersteund door de regio, waarbij de voorkeur uitgaat naar 

25m bad in de winterperiode en 50m bad in de zomerperiode. 

• Indien de wedstrijd in een 50m bad wordt georganiseerd vervalt de 100m wisselslag. 

• Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging door middel van de 

webkalender. Hiervoor zijn aanvraagkosten verschuldigd. 

• Het Junioren-Jeugd Circuit bestaat uit 4 wedstrijden waarvan de data zijn terug te vinden in de 

Wedstrijdkalender op de KNZB website. Voor een specifieke planning kijkt u op de website van 

uw Regio. 

 

Beoordeling & jury samenstelling 

• Bij het Junioren-Jeugd Circuit wordt volgens het KNZB reglement beoordeeld. 

• In het reglement valt dit circuit bij artikel D2.1.4 onder “alle andere wedstrijden”. 

 

Kosten 

De kosten voor deelname worden door de organiserende vereniging vastgesteld. De hoogte van de 

deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen. 

Wedstrijdzaken 
Plaatsing & programma 

• Startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze 

wedstrijden.  

• Er wordt in leeftijdsgroepen gezwommen. 

• Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en 

de volgorde is ook vaststaand. 

• Bij de 400m vrije slag kunnen eventueel twee zwemmers per baan van start gaan. Of beide 

deelnemers starten tegelijk aan weerszijden van het startblok, of beide deelnemers starten na 

elkaar. Elke deelnemer zwemt aan één zijde van de baan. 

 

Inschrijven 
• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep worden ingeschreven, 

met een maximum van 4 persoonlijke starts. Senioren kunnen maximaal op 3 onderdelen 

uitkomen. 

• Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts 

voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven. 

• De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen 

voor de verschillende Junioren-Jeugd Circuitwedstrijden gestuurd dienen te worden. 

• Zwemmers die nog geen inschrijftijd hebben voor een afstand dienen met een trainingstijd in te 

schrijven.  

 

  

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/wedstrijdkalender/
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Prijzen 

• Prijzen worden uitgereikt op basis van een klassement, waarbij per wedstrijd de beste 3 

individuele resultaten op basis van FINA punten bij elkaar worden opgeteld.  

• De top 3 per leeftijdsgroep (junioren 1/2, junioren 3/4, jeugd 1/2) ontvangen een prijs.  

• Deze medailles zijn te bestellen via de KNZB Webshop.  

 

Klassementen 
• Via de KNZB-website zijn individuele klassementen terug te vinden van deze leeftijdsgroepen. In 

combinatie met de Nationale Zwemcompetitie worden resultaten op basis van de FINA punten 

opgenomen in deze klassementen. De klassementen zijn ook uit te splitsen op regionaal niveau.  

• De KNZB stelt prijzen beschikbaar voor landelijk de beste drie zwemmers en zwemsters per 

leeftijdsgroep. De Regio kan dit ook toepassen op regionaal niveau. Er wordt tevens een 

verenigingsklassement bijgehouden. 

• Een volledig klassement bestaat uit 10 afstanden met tenminste 1x een 400m en 2x een 200m. 

De overige zeven afstanden worden automatisch aangevuld.  

• Per leeftijdscategorie tellen de beste drie resultaten mee voor het Nationale   

Verenigingsklassement Junioren/Jeugd. 

  

http://www.knzb.nl/shop/knzb/producten/1000000033/zwemmen/
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Wedstrijdprogramma 
deel 1 

1 50 vrije slag jongens junioren en jeugd 

2 100 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

3 200 rugslag jongens junioren en jeugd 

4 50 schoolslag meisjes junioren en jeugd 

5 200 vlinderslag jongens junioren en jeugd 

6 100 wisselslag meisjes junioren en jeugd 

7 100 schoolslag jongens junioren en jeugd 

8 200 schoolslag meisjes junioren en jeugd 

9 200 vrije slag jongens junioren en jeugd 

10 400 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

11 50 rugslag jongens junioren en jeugd 

12 100 rugslag meisjes junioren en jeugd 

13 50 vlinderslag jongens junioren en jeugd 

14 100 vlinderslag meisjes junioren en jeugd 

15 200 wisselslag jongens junioren en jeugd 

16 400 wisselslag meisjes junioren en jeugd 

17 4x100 wisselslag est. mixed junioren en jeugd (vrije volgorde) 

 

deel 2 

1 50 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

2 100 vrije slag jongens junioren en jeugd 

3 200 rugslag meisjes junioren en jeugd 

4 50 schoolslag jongens junioren en jeugd 

5 200 vlinderslag meisjes junioren en jeugd 

6 100 wisselslag jongens junioren en jeugd 

7 100 schoolslag meisjes junioren en jeugd 

8 200 schoolslag jongens junioren en jeugd 

9 200 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

10 400 vrije slag jongens junioren en jeugd 

11 50 rugslag meisjes junioren en jeugd 

12 100 rugslag jongens junioren en jeugd 

13 50 vlinderslag meisjes junioren en jeugd 

14 100 vlinderslag jongens junioren en jeugd 

15 200 wisselslag meisjes junioren en jeugd 

16 400 wisselslag jongens junioren en jeugd 

17 4x100 vrije slag est. mixed junioren en jeugd (vrije volgorde) 
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deel 3 

1 50 vrije slag jongens junioren en jeugd 

2 100 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

3 200 rugslag jongens junioren en jeugd 

4 50 schoolslag meisjes junioren en jeugd 

5 200 vlinderslag jongens junioren en jeugd 

6 100 wisselslag meisjes junioren en jeugd 

7 100 schoolslag jongens junioren en jeugd 

8 200 schoolslag meisjes junioren en jeugd 

9 200 vrije slag jongens junioren en jeugd 

10 400 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

11 50 rugslag jongens junioren en jeugd 

12 100 rugslag meisjes junioren en jeugd 

13 50 vlinderslag jongens junioren en jeugd 

14 100 vlinderslag meisjes junioren en jeugd 

15 200 wisselslag jongens junioren en jeugd 

16 400 wisselslag meisjes junioren en jeugd 

17 4x100 wisselslag est. mixed junioren en jeugd (vrije volgorde) 
 

deel 4 

1 50 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

2 100 vrije slag jongens junioren en jeugd 

3 200 rugslag meisjes junioren en jeugd 

4 50 schoolslag jongens junioren en jeugd 

5 200 vlinderslag meisjes junioren en jeugd 

6 100 wisselslag jongens junioren en jeugd 

7 100 schoolslag meisjes junioren en jeugd 

8 200 schoolslag jongens junioren en jeugd 

9 200 vrije slag meisjes junioren en jeugd 

10 400 vrije slag jongens junioren en jeugd 

11 50 rugslag meisjes junioren en jeugd 

12 100 rugslag jongens junioren en jeugd 

13 50 vlinderslag meisjes junioren en jeugd 

14 100 vlinderslag jongens junioren en jeugd 

15 200 wisselslag meisjes junioren en jeugd 

16 400 wisselslag jongens junioren en jeugd 

17 4x100 vrije slag est. mixed junioren en jeugd (vrije volgorde) 
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Versiebeheer & slotbepaling KNZB 
 

In geval van (aanpassingen in) de Corona maatregelen heeft de Regio en/of de KNZB het recht om 

aanpassingen te doen in de wedstrijdbepalingen. 

 
 

30.03.2020 Concept versie samengesteld 

16.04.2020 Gereed gemaakt voor mailing naar Regio Zwemcommissies 

19.05.2020 Aangepast n.a.v. overleg Regio Zwemcommissies. Toegankelijk voor beginnende  

  junioren en senioren, programma herzien. 

28.05.2020 Publicatieversie 

08.06.2020 “Slotbepaling” iz. Corona maatregelen toegevoegd. Vanwege mutaties in het  

  programma is er nu meer overlap met zwemcompetitie programma. Bij Plaatsing &  

  programma de betreffende opmerking daarover verwijderd. 

19.08.2020 Programmastructuur van deel 1 en deel 3 gewijzigd, zodat afstanden beter verdeeld 

  zijn.  

 


