
 
 
 

 
                                                                               

Oostkamp, 15 december 2022 
  

 
Beste zwemster, zwemmer... 
 
 
In 2021 konden wij geen clubkampioenschap houden. In januari 2022 organiseerden wij een 
Covid-versie, we zwommen tijdens de trainingen, iedereen kreeg zijn medaille en de 
clubkampioenen werden gehuldigd. Hoog tijd dus om nog eens een lekker ouderwets 
clubkampioenschap te organiseren. Dus beginnen wij op zondag 15 januari 2023 met wat een 
hoogdag zou moeten zijn voor elk ZVO-lid. We bieden jullie een dubbelprogramma aan, en starten 
met het sportieve deel: 
 

 Clubkampioenschap  
 
Ons jaarlijkse slogan: 'meedoen is belangrijker dan winnen’  (maar winnen is toch ook leuk) willen 
we hard maken en we nodigen je dan ook graag met aandrang uit om deel te nemen.  
 
De wedstrijden worden per leeftijdscategorie gezwommen, je krijgt een wedstrijd aangepast aan 
jouw kunnen. Iedere deelnemer krijgt een medaille en de winnaars per categorie krijgen een 
kampioenentrofee. Het is een feest voor groot en klein, en de fans kunnen hun zwemmers 
aanmoedigen vanuit de cafetaria. 
 
We stellen het volgende programma voor :  

- om 13h30 verzamelen alle zwemmers aan het zwembad 
- om 14h00 beginnen de zwemwedstrijden en deze duren tot + 16h00. 

 
 
Na de inspanning gaan wij in het 2de luik van de namiddag wat ontspannen met alle zwemmers, 
ouders en fans. Het theater is niet beschikbaar, dus gaan wij naar de bovenzaal voor het  
 

Ledenfeest 
 

- Om 16 uur verzorgt Jorre de randanimatie, en misschien vertoont hij zich vooraf ook al 
even in het zwembad. 

- De medailles en trofeeën worden uitgedeeld. 
- Als afsluiter om 17h45 kunnen alle zwemmers, ouders, supporters… genieten van de 

klassieke stapel boterkoeken.  
- Het einde is voorzien omstreeks 18h30. 

 
Voor de zwemmers die deelnemen aan het clubkampioenschap is alles gratis. Voor de niet-
zwemmende fans vragen wij een kleine tussenkomst van € 5,00/persoon. 
 
Dus schrijf je vlug in! Je kan dit doen met de mail die je kreeg via Peepl en dit tot woensdag 11 
januari 2023. Bij voorkeur betalen door storting op het rekeningnummer BE04 7805 9222 5631 
van ZVO met vermelding ‘Fans van (naam zwemmer)’. 
Wie meer inlichtingen wenst, kan steeds terecht bij: 
 
    Patrick Hoorelbeke 
    0498/14 57 15 
    E-mail : patrick@zvo.be 
 
De zwemlessen voor de jeugd en de jongeren stoppen na zaterdag 24 december. Na de 
kerstvakantie starten we terug op maandag 9 januari 2023.   



 
 
Wat wordt er gezwommen? 
 
 

 
 
 
Bij vrije slag mag om het even welke zwemslag gezwommen worden, kan je bij de Eendjes nog 
geen crawl zwemmen dan zwem je gewoon 2 maal rug. De volgorde van de zwemstijlen wordt 
duidelijk uitgelegd tijdens de wedstrijd zelf. 
De meisjes en de jongens zwemmen in afzonderlijke reeksen. 
 
Indien je over het praktische verloop van de wedstrijd nog vragen hebt, mag je steeds contact 
opnemen op het vertrouwde emailadres: patrick@zvo.be 
 
 

Categorie geboortejaar leeftijd stijl 
Eendjes a/b 2013 en later tot 10 25m. rug / 25m. vrij       (eventueel 2 x 25 m. rug) 

Benjamins 2011 en 2012 11 en 12 25m. school / 25m. vrij / 25m. rug 

Miniemen 2009 en 2010 13 en 14 50m school / 50m vrij / 50m rug / 50m dolfijn / 100m wissel 

Cadetten 2007 en 2008 15 en 16 50m school / 50m vrij / 50m rug / 50m dolfijn / 100m wissel 

Juniors 2005 en 2006 17 en 18 50m school / 50m vrij / 50m rug / 50m dolfijn / 100m wissel 

Seniors 1998 tot 2004 19 tot 25 50m school / 50m vrij / 50m rug / 50m dolfijn / 100m wissel 

Masters 1997 e.v. 26 en +  50m school / 50m vrij óf 

 50m school / 50m vrij / 50m rug / 50m dolfijn / 100m wisselٴ   
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