
 

 

SwimKickwedstrijden + 4-kamp 

SEIZOEN 2015-2016 

 

SwimKickwedstrijden zijn wedstrijden voor beginnende wedstrijdzwemmers in de leeftijd jongens 

minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1 t/m 5. Zie bijlage om te zien in welke leeftijdsgroep jij valt. 

Alle kinderen kunnen vanaf hun 6e verjaardag deelnemen aan SwimKickwedstrijden. De 

SwimKickwedstrijden zijn bedoeld voor kinderen die kennis willen maken met wedstrijdzwemmen. 

Gevorderde minioren kunnen na één of twee seizoenen deelname aan SwimKickwedstrijden gaan 

deelnemen aan Miniorenwedstrijden. Voor de jongste leeftijdsgroepen (minioren 1) zijn uitsluitend 

de SwimKickwedstrijden. 

Wil je meedoen aan de Swimkick of 4-kamp wedstrijden, stuur dan vóór 25 september een e-mail 

naar wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl . Je ontvangt dan een aantal weken voordat de 

wedstrijd gezwommen wordt een uitnodiging waarop alle benodigde gegevens vermeld staan. 

Minioren/Swimkick 

Datums seizoen 2015-2016: 

18 oktober, te Blerick 

20 december, te Venray 

31 januari, te Nederweert 

3 april, te Panningen of Blerick 

 

Swimkick: 
De KNZB kent Swimkick- en Minioren-wedstrijden. De vier SwimKickwedstrijden vormen de 

allereerste kennismaking met het wedstrijdzwemmen voor jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes 

minioren 1 t/m 5 in Nederland. Met de Swimkickwedstrijden willen we zoveel mogelijk kinderen 

laten kennismaken met onze uitdagende en gezonde sport. In de SwimKickwedstrijden kunnen de 

minioren laten zien wat ze in de trainingen geleerd hebben. Deze SwimKickwedstrijden worden in 

samenwerking met de verenigingen uit Blerick, Venray en Panningen georganiseerd. De 

Swimkickwedstrijden bestaan uit 4 wedstrijden met de volgende programma’s: Programma 

SwimKickwedstrijden 2015-2016. 

 

Bij zwemwedstrijden kun je gediskwalificeerd worden. Bij Swimkickwedstrijden is de scheidsrechter 

nog iets coulanter naar de zwemmer. Alle sporters die meedoen en foutjes maken krijgen een 

infokaart. Dit betekent dat je de slag die je moest zwemmen niet helemaal goed hebt uitgevoerd. Op 

de infokaart staat precies aangegeven wat je verkeerd hebt gedaan en hoe je het de volgende keer 

wel moet doen  

Kosten:  
De kosten voor deelname aan de Swimkickwedstrijden worden door de vereniging gedragen 

 

Minioren: 
Miniorenwedstrijden zijn bedoeld voor jongens minioren 2 t/m 6 en meisjes minioren 2 t/m 5 in 

Nederland die de regels van het zwemmen al wat beter kennen en de te zwemmen afstanden 

beheersen. De Regio organiseert de Miniorenwedstrijden in samenwerking met de verenigingen. 

Voor de minioren is er na afloop van de vijf Miniorenwedstrijden een finalewedstrijd in de vorm van 

de Regio Minioren Finale. Voor de junioren wordt er een landelijk klassement bijgehouden. 



 

 

Zwemmers die reeds deelnemen aan de miniorenwedstrijden kunnen 

niet deelnemen aan  Swimkickwedstrijden. 

 

4-kamp 

Omdat de Swimkick wedstrijden maar kort duren is in onderling  overleg met andere verenigingen 

besloten om in de Swimkick wedstrijden een 4-kamp te organiseren. Niet Swimkick zwemmers 

kunnen deze 4-kamp gebruiken om limieten te zwemmen voor aankomende wedstrijden. Afhankelijk 

van de naderende wedstrijden kunnen de programma’s hiervoor nog worden aangepast. De 

voorlopige programma indeling vind je in bijgevoegd Excel bestand. Je dient tijdig in te schrijven voor 

de betreffende wedstrijd. 

Kosten:  

Zwemmers die willen deelnemen aan de 4-kamp kunnen tegen betaling van € 10,- inschrijven voor 4 

wedstrijden. Dit bedrag dient bij inschrijving (minimaal 1 week vóór de 1e wedstrijd) te zijn voldaan. 


