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Het Minioren Circuit zijn voor onze jongste zwemmers tot 12 jaar en zwemsters tot 11 jaar de 

zwemwedstrijden waarbij kennis wordt gemaakt met de wedstrijdzwemsport in al haar facetten. 

Naast eenvoudige wedstrijden voor beginnende kinderen ook ruimte voor de gevorderde Minioren, 

waarbij m.n. de veelzijdigheid middels klassementen wordt gestimuleerd. 

 

Dit seizoen omvat het Minioren Circuit weer 4 voorronden en wordt afgesloten met de Regio 

Minioren Finales.  

Per seizoenshelft staan er 6 afstanden op het programma, variërend van de 25 meters voor de 

instroomgroepen tot en met de 200 wisselslag en 400 vrije slag voor de oudste jaargangen. Tijdens 

elke voorrondewedstrijd worden 2 estafettes gezwommen. 

 

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

Leeftijdsgroepen 

• Aan het Minioren Circuit kunnen jongens en meisjes in alle leeftijdsgroepen “minioren” 

deelnemen. Ook Parazwemmers in deze leeftijdsgroepen kunnen deelnemen aan deze 

wedstrijden. Parazwemmers dienen in het bezit te zijn van een classificatie. 

 

Organisatie, data en accommodatie 

• De Minioren Circuit wedstrijden worden door een vereniging namens, of door de regio 

georganiseerd in een 25m bad.  

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

webkalender. Er is 50% korting op de aanvraagkosten. 

• Het Minioren Circuit bestaat uit 4 voorrondewedstrijden en de afsluitende Regio Minioren Finales. 

De data van deze rondes staan op de Wedstrijdkalender op de KNZB website. Voor een 

specifieke planning kijkt u op de website van uw Regio. 

• Wedstrijden duren idealiter 2 tot 2.5 uur. 

 

Beoordeling en jury samenstelling 

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

• De SwimKick onderdelen dienen laagdrempelig te zijn en zijn er om kennis te maken met 

wedstrijdzwemmen. Het streng doorvoeren van diskwalificaties heeft in deze wedstrijden niet de 

voorkeur. Er dient een tolerante houding te zijn tegenover foutjes van zwemmers. Alleen bij echt 

grove fouten (bijv. vrije slag zwemmen op een schoolslagnummer) dient de diskwalificatie op te 

worden gelegd. 

 

• Bij de SwimKick onderdelen past het bij de tolerante benadering door de SR dat hij een start 

indien die mislukt door onervarenheid over kan laten doen. Het wordt dan als eerste start 

beschouwd. 

 

• Bij de SwimKick onderdelen wordt de coach geïnformeerd over de technische fouten die bij een 

wedstrijd volgend volledig reglement zouden leiden tot een diskwalificatie. Dat kan middels 

infokaarten (zelf te printen), een losse aantekening, de juiste code in het “infoveld”, of door het 

invoeren een tekst in het opmerkingenveld in Splash. 

 

• Bij de Minioren onderdelen wordt volgens het KNZB reglement beoordeeld.  

 

Samenvattend: Alleen diskwalificeren bij ernstige overtreding als langdurig de verkeerde slag 

zwemmen of veel te vroeg starten. In andere gevallen kan de organisatie de infokaarten verstrekken 

waarop de gemaakte fout wordt toegelicht. 

 

Kosten 

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

van de deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen.  

  

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/wedstrijdkalender/
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Wedstrijdzaken 
Plaatsing & programma 

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

wedstrijden.  

• Er wordt in leeftijdsgroepen gezwommen, met uitzondering van de meisjes minioren-5. 

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

de volgorde is ook vaststaand. 

• Bij de 400m vrije slag starten twee deelnemers per baan. 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. 

• 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 Minioren Circuitwedstrijden gestuurd dienen te worden. 

• Zwemmers die nog geen inschrijftijd hebben voor een afstand dienen met een serieuze 

trainingstijd ingeschreven te worden.  

• Per wedstrijddag kan bepaald worden of wordt deelgenomen aan swimkick- of minioren-

onderdelen. Op een dag kun je niet op zowel Swimkick als Minioren onderdelen uitkomen. 

• Als eenmaal gekozen wordt voor minioren-onderdelen, kan men niet meer terug naar de 

swimkick-nummers bij een volgende wedstrijddag.  

• Bij gemengde estafettes is het mogelijk om een verdeling van 1 : 3 toe te passen, bijvoorbeeld 1 

jongen met 3 meisjes of andersom. We stimuleren hiermee estafette deelname. Let op! De 

wedstrijdsoftware zal hierbij een waarschuwing geven, maar deze kunt u alsnog bevestigen. 

• Hoewel de software (Team Manager) het toestaat, mogen er geen meisjes junioren-1 deelnemen 

aan deze wedstrijden. 

 

Prijzen 

• Prijzen worden uitgereikt op basis van een klassement, waarbij de afzonderlijke resultaten op 

basis van FINA punten bij elkaar worden opgeteld. Bij de Swimkick afstanden gebeurt dit op 

basis van opgetelde tijden. 

• De top-8 per leeftijdscategorie ontvangen een prijs. Voor de estafettes kunnen eventueel ook 

prijzen (in natura) ter beschikking worden gesteld. 

• Alle deelnemers kunnen een oorkonde ontvangen met daarop de behaalde wedstrijdresultaten in 

tijd en plaats. Deze oorkondes en medailles zijn te bestellen via de KNZB Webshop.  

  

http://www.knzb.nl/shop/knzb/producten/1000000033/zwemmen/
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Versiebeheer & slotbepalingen 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. 
 

24.03.2020 Concept versie samengesteld 

16.04.2020 Gereed gemaakt voor mailing naar Regio Zwemcommissies 

19.05.2020 Aanpassingen n.a.v. overleg met Regio Zwemcommissies: minioren 1 toegevoegd bij 

  instroomprogramma’s, wijze van wisselingen tussen instroom- en minioren   

  programma’s beschreven en programmaverdeling herzien. 

28.05.2020 Benaming Swimkick terug toegevoegd, om duidelijkheid over jurering te krijgen.  

  Publicatieversie. 

08.06.2020 “Slotbepaling” iz. Corona maatregelen toegevoegd. Aanpassingen t.b.v. jurering bij  

  Swimkick, per abuis inschrijven van meisjes junioren-1, prijzen voor swimkick beter 

  beschreven. 

01.07.2020 50 vlinder bij Swimkick aangepast (Deel 2 en 4) naar 25m. 

14.08.2020 Bij Swimkick is er een tijdenklassement van toepassing, omdat 25m afstanden geen 

  FINA punten hebben. Klassementen zijn opgenomen in de templates. 
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Wedstrijdprogramma 
Deel 1 

1 4x 50 vrije slag est. mixed minioren 5/6 en jonger 

2 100 schoolslag jongens minioren 4 en jonger 

3 100 vrije slag meisjes minioren 4 en jonger 

4 100 rugslag jongens minioren 5 en 6 

5 400 vrije slag meisjes minioren 5 

6 50 schoolslag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

7 50 rugslag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

8 25 rugslag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

9 100 wisselslag jongens minioren 4 en jonger 

10 100 schoolslag meisjes minioren 4 en jonger 

11 100 schoolslag jongens minioren 5 en 6 

12 100 rugslag meisjes minioren 5 

13 50 vrije slag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

14 50 schoolslag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

15 25 schoolslag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

16 100 vrije slag jongens minioren 4 en jonger 

17 100 wisselslag meisjes minioren 4 en jonger 

18 400 vrije slag jongens minioren 5 en 6 

19 100 schoolslag meisjes minioren 5 

20 4x 25 vrije slag est. mixed minioren 3 en jonger 

 

Deel 2 

1 4x 50 wisselslag est. mixed minioren 5/6 en jonger 

2 100 rugslag jongens minioren 4 en jonger 

3 50 vlinderslag meisjes minioren 4 en jonger 

4 100 vlinderslag jongens minioren 5 en 6 

5 100 vlinderslag meisjes minioren 5 

6 50 rugslag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

7 25 vlinderslag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

8 25 vlinderslag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

9 200 vrije slag jongens minioren 4 en jonger 

10 100 rugslag meisjes minioren 4 en jonger 

11 100 vrije slag jongens minioren 5 en 6 

12 100 vrije slag meisjes minioren 5 

13 50 vlinderslag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

14 50 vrije slag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

15 25 vrije slag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

16 50 vlinderslag jongens minioren 4 en jonger 

17 200 vrije slag meisjes minioren 4 en jonger 

18 200 wisselslag jongens minioren 5 en 6 

19 200 wisselslag meisjes minioren 5 

20 4x 25 wisselslag est. mixed minioren 3 en jonger 
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Deel 3 

1 4x 50 vrije slag est. mixed minioren 5/6 en jonger 

2 100 schoolslag jongens minioren 4 en jonger 

3 100 vrije slag meisjes minioren 4 en jonger 

4 100 rugslag jongens minioren 5 en 6 

5 400 vrije slag meisjes minioren 5 

6 50 schoolslag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

7 50 rugslag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

8 25 rugslag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

9 100 wisselslag jongens minioren 4 en jonger 

10 100 schoolslag meisjes minioren 4 en jonger 

11 100 schoolslag jongens minioren 5 en 6 

12 100 rugslag meisjes minioren 5 

13 50 vrije slag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

14 50 schoolslag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

15 25 schoolslag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

16 100 vrije slag jongens minioren 4 en jonger 

17 100 wisselslag meisjes minioren 4 en jonger 

18 400 vrije slag jongens minioren 5 en 6 

19 100 schoolslag meisjes minioren 5 

20 4x 25 vrije slag est. mixed minioren 3 en jonger 

 

Deel 4 

1 4x 50 wisselslag est. mixed minioren 5/6 en jonger 

2 100 rugslag jongens minioren 4 en jonger 

3 50 vlinderslag meisjes minioren 4 en jonger 

4 100 vlinderslag jongens minioren 5 en 6 

5 100 vlinderslag meisjes minioren 5 

6 50 rugslag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

7 25 vlinderslag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

8 25 vlinderslag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

9 200 vrije slag jongens minioren 4 en jonger 

10 100 rugslag meisjes minioren 4 en jonger 

11 100 vrije slag jongens minioren 5 en 6 

12 100 vrije slag meisjes minioren 5 

13 50 vlinderslag mixed minioren 5 en 6 (swimkick) 

14 50 vrije slag mixed minioren 3 en 4 (swimkick) 

15 25 vrije slag mixed minioren 1 en 2 (swimkick) 

16 50 vlinderslag jongens minioren 4 en jonger 

17 200 vrije slag meisjes minioren 4 en jonger 

18 200 wisselslag jongens minioren 5 en 6 

19 200 wisselslag meisjes minioren 5 

20 4x 25 wisselslag est. mixed minioren 3 en jonger 
 


