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 Masters wedstrijd te Lelystad 
 
ZATERDAG  18 december 2021                                                                                                         
Sportcentrum de Koploper 
Badweg 21 
8223 PA Lelystad 
25 meter, 6 banen, geen uitzwemmogelijkheid 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Deze wedstrijd wordt door Batavia Swim georganiseerd buiten het Zuyderzee Circuit om. Zie het als een 
opwarmertje naar het nieuwe seizoen toe dat vanaf volgend jaar het kalenderjaar gaat volgen. 
Wij willen de zwemmers de kans geven om toch een wedstrijd te zwemmen en ook nog een mogelijkheid 
voor het maken van goede tijden richting het volgende ONMK. 
Ondanks de corona-maatregelen trachten wij wel een wedstrijd neer te gaan zetten.  
 
Ten opzichte van andere wedstrijden zijn wij nu meer gehouden aan corona-maatregelen, waaronder het 
toelaten van een gemaximeerd aantal zwemmers. Voorlopig rekenen wij met circa 100 zwemmers. Dit kan 
worden aangepast, na gelang de situatie rond corona zich ontwikkeld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Eric van den Blink 
Organisatie Masters Batavia Swim 
 
 
 
 
 
Juryvergadering: 15:15  Inzwemmen:  15:30  Aanvang: 16:00 
Kosten:  50 meter € 2.75 / 100 meter € 3.00 / estafette € 4.20 / Verenigingsbijdrage € 2.50 / extra programma € 2.50 
 
 
Programma indeling 

1. 100m   Vlinderslag 
2. 50m  Rugslag 
3. 100m  Schoolslag 
4. 50m   Vrije slag 
5. 50m  Vlinderslag 
6. 100m  Rugslag 
7. 50m  Schoolslag 
8. 100m  Vrije slag 
9. 4x100m estafette vrije slag (d/h/mix) 

 
 
Inschrijvingen naar: 
Uitsluitend per e-mail:   Eric van den Blink 
    Bataviaswimmasters2021@gmail.com  

06-13766848 
Sluitingsdatum:    7 december 2021 20.00 uur 
 
 
 
 
 



 

    

Belangrijk: 
 Onderwerp e-mail: Inschrijving Batavia Swim Masters 2021 Verenigingsnaam  
 Inschrijfbestanden uit Splash (lxf en pdf/doc) aanleveren per email. 
 Bestandsnamen: 2021-12-18=Verenigingsnaam-BSM2021-inschr.LXF PDF/DOC.  
 Bij de inschrijving 1 contact persoon per club opgeven met adres en telefoonnummer. 
 Bij de inschrijving het depotnummer en naam van de club opgeven. 
 Bij opgave van meer dan vijf (5) deelnemers aan een wedstrijd is men verplicht om ook één of meerdere 

officials op te geven. 
 Inschrijvingen worden altijd bevestigd (per email). 
 Inschrijvingen zonder inschrijftijd en/of KNZB-startnummer worden niet geaccepteerd. 
 Bij inschrijving het aantal gewenste extra programma's vermelden. 
 Inschrijving van 4 starts is mogelijk deze wedstrijd, exclusief estafette 
 Door corona-maatregelen zijn wij gehouden aan een maximum aantal deelnemers. Inschrijvingen worden op 

volgorde van binnenkomst verwerkt. De organisatie behoud zich het recht voor hier in tussendoor wijzigingen aan 
te brengen, i.v.m. mogelijke aanpassingen in de corona-maatregelen. Gelieve alleen met zwemmers en officials 
naar Lelystad te komen. De tribune is sowieso niet toegankelijk tijdens de wedstrijd. Aantal dagen voor de 
wedstrijd melden wij de belangrijke informatie van de wedstrijd zoals tijden, looproutes, kleedmogelijkheden, 
corona-maatregelen etc. 

 
Het startgeld kan uitsluitend per bank vooraf overgemaakt worden op bankrekeningnummer:  
NL66 INGB 0007 853 116 t.n.v. Batavia Swim o.v.v. Master 2021 & naam vereniging 
 
Routebeschrijving: 
Zwembad De Koploper Lelystad  
Vanaf A6; afslag Lelystad; over brug rechts richting Oostervaart/Dronten; einde afrit links (=Oostranddreef); 3 x 
rotonde rechtdoor, eerste weg links (= Houtribdreef); rotonde links (= Parkdreef); na 50m inrit zwembad. 
Vanaf Enkhuizen; einde dijk rotonde rechtdoor (=Houtribweg); rotonde links (=Houtribdreef); 4e rotonde rechts 
(=Parkdreef); na 50 meter inrit zwembad  
  



 

    

  
Reglementen Zuyderzee MastersCircuit  

 
Leeftijdscategorieën 
Tijdens de afzonderlijke wedstrijden geldt de leeftijd op 31 dec van het jaar waarin de wedstrijd wordt 
gezwommen. Voor de klassementen geldt voor alle wedstrijden de leeftijd op 31 dec 2021. De uitslagen van 
de wedstrijden in 2019 worden opnieuw uitgerekend alsof ze gezwommen zijn op 31 dec 2021. 
 
Individuele nummers 
Voor de afzonderlijke wedstrijden geldt de leeftijd op 31 dec van het jaar waarin de wedstrijd wordt 
gezwommen. De minimum leeftijd voor het gehele seizoen is 20 jaar. 
Groepen: 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, 85+, enz.  
 
Estafettes 
Alle estafettes worden geclassificeerd aan de hand van opgetelde leeftijden van de deelnemers. De 
ploegen kunnen worden samengesteld uit 4 dames, 4 heren of 2 dames en 2 heren (mixed). Andere 
combinaties worden afgewezen. Volgens de regels van de LEN en de FINA komen estafettes waarin een 
20-plusser deelneemt NIET voor een Europees of Wereld Masters Record in aanmerking, wel voor een 
Nederlands Master Record. 
Groepen: 80+, 100+, 120+, 160+, 200+, 240+, enz. 
 
Uitslagen: 
Tijdens de wedstrijd worden de uitslagen zo snel mogelijk opgehangen en ze worden gepubliceerd op 
http://ZMC.AALSCHOLVER.COM 
 
Inschrijven: 
Inschrijven met Splash of EntryEditor tenzij dat echt niet anders kan. 
Gebruik als onderwerp in de mail;  
"Inschrijving ZMC 2019-2020 deel “?” verenigingsnaam” (“?” = 1-8) 
en vermeldt daarin altijd de naam en telefoonnummer van de contactpersoon.  
 
Zend de volgende bestanden mee: 
1 x LXF (uit SPLASH of Entry Editor) met digitale data voor het wedstrijdprogramma. 
1 x PDF of DOC met daarin depotnummer en naam vereniging en een overzicht alle te zwemmen 
nummers, op volgorde van naam, met vermelding van startnummer, inschrijftijd en de namen van de 
estafettezwemmers.  
De bestanden dienen de volgende naam te hebben: 
- 20JJ-MM-DD=Naam van uw Zwemvereniging-ZMC-deel-inschr.lxf 
- 20JJ-MM-DD=Naam van uw Zwemvereniging-ZMC-deel-inschr.pdf of doc 
Waarbij 20JJ-MM-DD de datum van de wedstrijd is en (deel) het wedstrijd nummer (1-8). 
Voorbeeld: 2019-09-28-DeVissertjes-ZMC-1-inschr.lxf  
 



 

    

Algemene bepalingen: 
 
1. Het circuit is toegankelijk voor (dag-)startvergunninghouders. 
2. Er wordt gezwommen volgens de reglementen van de KNZB/FINA. 
3. Tijdopname, hand of elektronisch geklokt, per 1/100 seconde. 
4. Gestart wordt volgens de “één-start” procedure in combinatie met een Duitse start. 
5. De deelnemers worden naar snelheid ingedeeld, dames en heren door elkaar. 
6. Alleen schriftelijke inschrijvingen voorzien van het juiste unieke KNZB startnummer (1912-34567) en vergezeld 

van een inschrijftijd worden geaccepteerd. Via het wedstrijdsecretariaat van de eigen vereniging kan men een 
(dag)startnummer aanvragen. 

7. Alle inschrijvingen die op zaterdag 12:00 uur 1 week voor aanvang van de wedstrijd niet zijn geannuleerd, zijn 
bindend. Daarna worden de wedstrijdkosten altijd in rekening gebracht. 

8. De contactpersoon van een vereniging die de inschrijvingen verzorgt, krijgt altijd een bevestiging van zijn of haar 
inschrijvingen. Indien geen bevestiging wordt ontvangen dient men contact op te nemen met de organiserende 
vereniging. De zwemmers moeten dit goed afstemmen met hun contactpersoon, zeker als deze niet meegaat 
naar de wedstrijd, daar er zonder bevestiging niet alsnog deelgenomen kan worden aan de wedstrijden. 

9. Een deelnemer mag per wedstrijddag aan maximaal 3 individuele zwemnummers deelnemen. 
10. Alle zwemnummers mogen en kunnen tijdens het seizoen meerdere keren worden gezwommen. 
11. Er wordt volgens de FINA-kleding-regels gezwommen. De personen die toch in andere kleding zwemmen, doen 

dit met een KNZB dispensatie.  
12. Dispensatie-aanvragen en verzoek gebruik NEBAS paspoort bij de inschrijving meesturen zodat de 

scheidsrechter zich kan voorbereiden 
13. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen en/of verenigingen die niet voldoen aan hun 

betalingsverplichtingen de deelneming aan de wedstrijden te ontzeggen. 
14. Ziekmeldingen dienen uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op officieel verenigingspapier 

doorgegeven te worden aan het jurysecretariaat. 
15. De wedstrijdleiding kan besluiten de wedstrijd van een deelnemer af te breken indien deze een te grote 

achterstand heeft opgelopen of wanneer het niet meer verantwoord wordt bevonden om de deelnemer door te 
laten zwemmen. 

16. De organiserende verenigingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. 
17. Door inschrijving verklaart de deelnemer/-ster fit genoeg te zijn om aan de wedstrijden deel te nemen. 
18. Europese- en Wereld-masters recordpogingen dienen vooraf via het inschrijfformulier kenbaar gemaakt te worden 

en men dient zelf voor de juiste formulieren te zorgen. 
19. De organiserende vereniging verzorgt de toezending van uitslagen en ziektebriefjes naar de diverse districten en 

de KNZB. Op http://ZMC.AALSCHOLVER.COM staat een adressenlijst van de diverse districten. Bij inschrijving 
graag controleren of het adres van uw district klopt en eventuele wijzigingen graag doorgeven aan de organisatie 
en Ron vd Zande voor het aanpassen van de lijst.  

20. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij de 400 meter nummers de serie indelingen pas tijdens de 
wedstrijden te bepalen en/of te publiceren. Tevens behoudt de organisatie zich het recht voor om bij de 400 meter 
vrije slag 2 personen in een baan in te delen.  

21. De organisatie behoudt zich het recht voor zwemnummers op basis van de inschrijvingen of tijdens de wedstrijd te 
laten vervallen. De organisatie zal al het mogelijke doen om dit te vermijden maar kan gezien de omstandigheden 
gedwongen worden deze stap te zetten. 

22. Per inschrijvende vereniging wordt er standaard inschrijfgeld in rekening gebracht en wordt een (1) 
wedstrijdprogramma aan de vereniging verstrekt. Extra programma’s dienen bij inschrijving te worden mee 
besteld.  

23. Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden om tijdens het inzwemmen gebruik te maken van de startblokken, 
ook niet voor de rugslag. Alleen in de sprintbaan mag van de startblokken gebruik gemaakt worden. In de 
sprintbaan mag echter niet terug worden gezwommen. Overtreders kan het deelnemen aan het inzwemmen 
ontzegd worden door de organiserende vereniging. 

24. Buiten mededinging (BM) meezwemmen is niet toegestaan. 
25. De organisatie behoudt zich het recht voor verenigingen die  geen official aanleveren bij 5 of meer 

deelnemers de deelneming aan de wedstrijden te ontzeggen. 
 
 
 


