
 
 

 

 

 

   EINDHOVEN SWIM MEET 2  
 AMSTERDAM SWIM MEET 2 

Introductie 
Na het succes van de Amsterdam Swim Meet in juli 2021 en de Eindhoven Swim Meet in december 
2021, organiseren de High Performance Centra Eindhoven en Amsterdam in februari een tweeluik 
van wedstrijden binnen vergelijkbare organisatie. De ESM2 zal plaatsvinden van donderdag 17 
februari t/m zaterdag 19 februari, de ASM2 van donderdag 24 februari t/m zaterdag 26 februari. We 
bieden zwemmers mooie wedstrijden aan in voorbereiding richting kwalificatiemomenten in april en 
EK later dit jaar. De wedstrijden zijn uitsluitend voor Nederlanders en hebben een bescheiden opzet.  

De ESM2 en ASM 2 zijn wedstrijden binnen de geldende richtlijnen van de Nederlandse overheid. 
Wijzigingen in het beleid kunnen leiden tot aanpassingen in bepalingen en/of programma.  

Wij nodigen alle clubs en verenigingen in Nederland van harte uit in het Pieter van den Hoogenband 
Zwemstadion en het Sloterparkbad! 

 
 

 
 



 
 

 

 

Wedstrijden 
• De wedstrijden zijn open voor Nederlandse zwemmers.   
• De maximale duur van de sessies is vooraf bepaald. Bij teveel inschrijvingen geldt plaatsing op basis van 

inschrijftijden. De organisatie is verantwoordelijk voor het bepalen van het aantal series per programma.  
• In lijn met het overheidsbeleid zullen COVID-maatregelen van kracht zijn.  
 
Series 
• Alle programma’s worden gezwommen in de open categorie voor mannen en vrouwen.  
• Series zullen gezwommen worden in 8 banen(onder voorbehoud).  
 
Finales en reserves 
• Alle afstanden hebben een A finale.  
• De acht snelste zwemmers plaatsen zich voor de A-finale.  
• Op basis van de inschrijvingen en de beschikbare tijd kan de organisatie besluiten op een of meerdere 

programmanummers B-finales toe te voegen.  
• Voor elk programmanummer zullen 2 reserves aangewezen worden.  
• Alle zwemmers die geen finale wensen te zwemmen dienen zich af te melden voor de 

desbetreffende finale.  
• Afmeldingen dienen uiterlijk 30 minuten na afloop van het betreffende programma binnen te zijn 

bij het wedstrijdsecretariaat.  
 

Training 
• Er is geen mogelijkheid tot trainen voorafgaand aan de wedstrijden.  
 
Vrijwilligers 
• Elke club dient bij inschrijving per sessie 1 vrijwilliger aan te leveren.  
• De vrijwilliger dient de gehele sessie beschikbaar te zijn, inclusief 30 minuten voor en na de 

sessie.  
• Na het sluiten van de inschrijftermijn volgt een taakomschrijving voor de vrijwilligers.  
 
COVID-maatregelen 
• Uiterlijk één week voorafgaand aan de wedstrijd zullen de geldende COVID-maatregelen 

gecommuniceerd worden naar deelnemers. Op dit moment dient rekening gehouden te worden met een 
geldige QR-Code en Testen voor Toegang.  
 

Inschrijvingen  
• Inschrijven kan uitsluitend met 50-meterbad tijden. Inschrijvingen met 25-meterbad tijden worden niet 

geaccepteerd. Er kan ingeschreven worden met tijden vanaf 1-1-2020.   
• Pas wanneer de inschrijving bevestigd is, is deze door de organisatie geaccepteerd.  
• Een volledige inschrijving bevat de volgende vier documenten:  

o Het SPLASH / Lenex bestand met de inschrijvingen.  
o De lijst van de deelnemers in een PDF bestand  
o Een betaalbewijs van de bankoverschrijving van het verschuldigde startgeld.  
o Het ingevulde inschrijfformulier met betrekking tot startgeld en vrijwilligers.  

• Inschrijvingen zonder een van bovengenoemde documenten worden niet in behandeling genomen.  
• Inschrijvingen na sluiting van de inschrijfdeadline worden niet in behandeling genomen.  
• De organisatie kan besluiten sporters die niet voldoen aan de inschrijfvoorwaarden alsnog toe te 

laten.  
 
 
 
 



 
 

 

 

ESM2 
• De inschrijving sluit dinsdag 8 februari 23.59. 
• Inschrijvingen dienen gestuurd te worden naar thijs.hagelstein@knzb.nl en 

jeroendellebeke@gmail.com. Vermeld in de onderwerpsregel ESM2 + de naam van de vereniging. 
• Donderdag 10 februari worden de inschrijflijsten gepubliceerd op de livetiming pagina van de 

KNZB.  
• Wijzigingen/afmeldingen kunnen tot en met zondag 13 februari doorgegeven worden via 

jeroendellebeke@gmail.com.  
• Maandag 14 februari worden de startlijsten inclusief finaleprogramma gepubliceerd op de livetiming 

pagina van de KNZB. 
• Afmeldingen kunnen tot 24 uur voor de start van de eerste sessie gedaan worden via 

jeroendellebeke@gmail.com.  
• Afmeldingen na dit tijdstip leiden tot een administratieve boete. Dit geldt ook voor no shows.  

 
 
ASM2 
• De inschrijving sluit dinsdag 15 februari 23.59. 
• Inschrijvingen dienen gestuurd te worden naar mark.faber@knzb.nl en ronald.grove@knzb.nl  

Vermeld in de onderwerpsregel ASM2 + de naam van de vereniging. 
• Donderdag 17 februari worden de inschrijflijsten gepubliceerd op de livetiming pagina van de 

KNZB.  
• Wijzigingen/afmeldingen kunnen tot en met zondag 20 februari doorgegeven worden via 

ronald.grove@knzb.nl.    
• Maandag 21 februari worden de startlijsten inclusief finaleprogramma gepubliceerd op de livetiming 

pagina van de KNZB.  
• Afmeldingen kunnen tot 24 uur voor de start van de eerste sessie gedaan worden via 

ronald.grove@knzb.nl.   
• Afmeldingen na dit tijdstip leiden tot een administratieve boete. Dit geldt ook voor no shows.  
 
Startgeld 
• Het startgeld bedraagt € 15,- per deelnemer per dag.  
• Het startgeld voor ESM2 dient uiterlijk 8 februari bijgeschreven te zijn op NL40INGB0687528704 

tnv de KNZB onder vermelding van <22TSZWact21+naam vereniging>.  
• Het startgeld voor ASM2 dient uiterlijk 15 februari bijgeschreven te zijn op NL40INGB0687528704 

tnv de KNZB onder vermelding van <22TSZWact22+naam vereniging>.  
• Tevens dient een bewijs van betaling ingestuurd te worden samen met de inschrijving.   
• Na het sluiten van de inschrijfdatum zal er geen teruggave plaatsvinden van startgeld, behalve 

wanneer de organisatie inschrijvingen dient af te wijzen ivm de duur van de wedstrijd.  
 
Slotbepaling 
• De organisatie behoudt zicht het recht voor de wedstrijd af te gelasten en/of de bepalingen aan 

te passen als de omstandigheden daarom vragen.  
• In alle situaties waarin de bepalingen niet voorzien ligt de verantwoordelijkheid en beoordeling 

bij de organisatie.  
 
Contact 
• Alle vragen en contacten rondom de organisatie van deze wedstrijd lopen via het HPC 

Eindhoven thijs.hagelstein@knzb.nl en het HPC Amsterdam mark.faber@knzb.nl.  
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