
  
 
 
 
 
   

 
 

De zesde editie van de Speedo Fast Water Meet vindt plaats op 29 en 30 juni 2019. De wedstrijd is 

aangewezen als kwalificatiemoment voor de EK korte baan van 4-8 december in Glasgow. Er wordt 

gezwommen in twee leeftijdscategorieën: junioren/jeugd en senioren open.  

Ook deze editie zal weer gestreden worden om de Zwemkroniek.com wisselbeker. De snelste acht 

finalisten van de 50 meter vrije slag, zullen in twee 25 meter races strijden en bepalen wie de 

koning(in) is van de kortste afstand. Dit garandeert spektakel! Voor de winnaar stelt 

Zwemkroniek.com € 50,00 beschikbaar.  

Tussen de series (ochtend) en de finales (middag) wordt een aantal afstanden gezwommen die niet 

in het programma van de SFWM zijn opgenomen. Dit middagprogramma bevat ook afstanden voor 

de minioren.  

Informatie: 
Zwembad:   Sloterparkbad 
    President Allendelaan 3 
    1064 GW  Amsterdam 
 
Het programma van de Speedo Fast Water Meet vindt u na de bepalingen.  

Bepalingen: 
 
Algemeen: 

• De wedstrijd wordt gezwommen op 25m lengte met elektronische tijdwaarneming. De 
wedstrijd is open voor senioren, jeugd, junioren.  
In de sessies van de Speedo Fast Season Finish zijn ook programmanummers opgenomen 
voor jongens minioren 3-4/minioren 5-6 en meisjes minioren 3-5. 

• De 1-start-regel is van toepassing, er wordt met overhead-start gestart.  

• Het FINA-reglement is van toepassing. In alle gevallen waarin dit reglement en/of 
deze wedstrijdbepalingen niet voorzien, ligt de eindverantwoording bij de organisatie.  

• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers toe te voegen en/of de 
bepalingen van de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen. 

• Vermeld s.v.p. in alle correspondentie de naam van uw vereniging in de onderwerpregel. 

• Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en ieder jurylid kunnen foto's of filmbeelden 
gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via diverse websites of de sociale media. 
Iedereen die bij wedstrijden van De Dolfijn aanwezig is, verklaart zich automatisch hiermee 
akkoord. 

 
 
Inschrijving: 

• U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand en de deelnemerslijst zwemmers als 
pdfbestand in te sturen naar het e-mailadres: dedolfijn.inschrijving@gmail.com. (Let op dat 
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u dit e-mailadres gebruikt!). Wij verzoeken voor het inschrijfbestand de volgende naam-
format te gebruiken: 2019-06-29=<verenigingsnaam>-Speedo Fast Water Meet.lxf.  

• De ontvangst van de inschrijving wordt altijd door ons bevestigd.  

• Er kan worden ingeschreven met tijden gezwommen vanaf 1 januari 2018. 

• De inschrijving sluit woensdag 19 juni 2019 om 18:00 uur. De inschrijflijst wordt daarna z.s.m. 
gepubliceerd.  

• Indien door een te groot aantal inschrijvingen de beschikbare wedstrijdtijd wordt 
overschreden, zullen inschrijvingen op een reservelijst geplaatst worden. Verenigingen 
kunnen dit checken op de livetiming pagina. Bij een afmelding  wordt een reserve zwemmer 
geplaatst en worden de inschrijflijsten geupdate.  

• Afmeldingen kunnen tot woensdag 26 juni 2019 18:00 uur worden meegenomen in de 
startlijst. Eventuele reserves worden dan automatisch uit de inschrijving geschrapt. 

• Afmeldingen daarna zijn mogelijk tot aanvang van de juryvergadering van elke sessie bij de 
jurytafel in de zwemzaal en zullen als afgemeld (AFGEM) op het PV worden vermeld. 
Startgeld is hierbij wel verschuldigd. 

• Deelnemende verenigingen met 1 tot 5 deelnemers dienen 1 official met 
tijdwaarnemingsbevoegdheid 3 aan te melden; bij meer dan 5 deelnemers twee officials. De 
officials worden aangemeld bij officials.dedolfijn@gmail.com. Vermeld duidelijk wanneer het 
opgegeven jurylid kan fungeren: ochtendsessie, middagsessie en/of finalesessie. 
De contactpersoon van de vereniging krijgt altijd een bevestiging van de organisatie of de 
opgegeven juryleden wel of niet opgesteld zijn. Ter controle verzoeken wij u ook om hierover 
de website van De Dolfijn goed in de gaten te houden. Het juryvoorblad zal enkele dagen 
voor de wedstrijd via de website gepubliceerd worden. 

• De Dolfijn bepaalt aan de hand van het aantal inschrijvingen hoeveel paralympische 
zwemmers kunnen deelnemen. Er vinden geen aparte paralympische finales plaats. 

• Indien er geen of onvoldoende officials worden aangemeld, dan behoudt de organisatie zich 
het recht voor om zwemmers niet te plaatsen. 

• De serie-indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden.  

• De Dolfijn houdt zich het recht voor om in redelijkheid haar zwemmers met voorrang te 
plaatsen. 
 

Startgeld: 
50m en 100m:   € 5,00 
200m:   € 6,00 
400m:   € 7,50 
Estafette:  € 8,50 
 
Voor de finales wordt geen startgeld berekend. 
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Het startgeld dient uiterlijk vrijdag 28 juni 2019, onder vermelding van de naam van de 
zwemvereniging, overgemaakt te zijn op IBAN NL47 INGB 0000 5959 18 t.n.v. De Dolfijn. De BIC is 
INGBNL2A. Houd bij het overmaken van het startgeld rekening met de tijd die de bank nodig heeft 
voor de verwerking van de opdracht. Contante betaling is niet mogelijk. Restitutie van startgeld van 
tijdig afgemelde zwemmers volgt na de wedstrijd.  
 
 Programma’s/entree/uitslag: 

• Per 10 deelnemers zal er één programma verstrekt worden. De startlijsten worden op vrijdag 
28 juni 2019 op de website van De Dolfijn (www.dedolfijn.com) gepubliceerd. 

• Entree voor het publiek is € 3,00, voor officials € 2,00. Startlijsten kosten € 3,00. Graag 
contant en gepast betalen. Het is niet mogelijk met pin te betalen.  

• Uitslagen worden per e-mail aan de verenigingen gezonden en zijn tevens terug te vinden op 
de livetiming-pagina 
(http://www.zwemkroniek.com/upload/livetiming/speedofastwatermeet19/). 

• De Dolfijn plaatst de uitslag en juryblad op KNZB webkalender. De verenigingen dragen zelf 
zorg voor het doorsturen van de uitslagen naar de Regio aan de hand van de bestanden die 
na de wedstrijd worden toegestuurd.  

 

Finalebepalingen: 

Finale-indeling, afmeldingen en reserveregeling: 
 

- Er worden finales gezwommen in de leeftijdscategorieën: 

• Junioren/jeugd 

• Senioren 
Voor de nummers 1-2-3 stelt Speedo Nederland een prijs ter beschikking. 

- De snelste acht zwemmers van de series plaatsen zich voor deze finales. Nummer negen en 
10 zijn reserve.  

- In het finaleprogramma wordt gestart zonder overhead-start. 
- Zwemkroniek.com bokaal: de snelste acht zwemmers van de 50 meter vrije slag (heren 

jun./jgd/sen. van programmanr. 1 en dames jun./jgd.sen. van  programmanr. 29) zwemmen 
de finale 25 meter vrije slag. Er worden twee races gezwommen. De som van beide tijden 
bepaalt de rangschikking voor de Zwemkroniek.com wisselbeker.  

 
Afmelden voor de finales (met uitzondering van 25 meter vrije slag) kan binnen een half uur na 
bekendmaking van de uitslag van het desbetreffende programmanummer bij de afmeldtafel. Nadat 
alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale-indeling bekendgemaakt. Voor elke 
finale zullen twee reserves worden aangewezen. Reserves hebben dezelfde verplichtingen als 
gekwalificeerden voor een finale en dienen beschikbaar te zijn tot 15 min vóór de finale. 
 
Voor de Zwemkroniek.com wisselbeker geldt dat direct na het bekend maken van de uitslag door de 
speaker, de geplaatste zwemmers 10 minuten de tijd hebben om zich af te melden. Uiterlijk 15 
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minuten na het zwemmen van programmanr. 1 en 29 wordt de indeling van de 25 meter vrije slag 
omgeroepen.  
 
Zaterdag 29 juni 2019 

Ochtendsessie: 

Aanvang juryvergadering: 08:00 uur 

Inzwemmen:    08:00 uur 

Einde inzwemmen:  08:30 uur 

Aanvang wedstrijd:   08:45 uur 

1.  50 meter vrije slag heren 

2.  100 meter vrije slag dames 

3.  100 meter schoolslag heren 

4.  50 meter schoolslag dames 

5.  50 meter rugslag heren 

6.  100 meter rugslag dames 

7.  100 meter vlinderslag heren 

8.  50 meter vlinderslag dames 

9.  100 meter wisselslag heren 

10.  200 meter wisselslag dames 

11.  4x50 meter wissel junioren/jeugd  heren 

12.  4x50 meter vrij junioren/jeugd dames 

13.  4x50 meter vrij mix d/h 

 

  



  
 
 
 
 
   

 
 

Zaterdag 29 juni 2019 

Middagsessie 

Aanvang juryvergadering:  12:15 uur 

Inzwemmen:    12:15 uur 

Einde inzwemmen:   12:45 uur 

Aanvang wedstrijd:  13:00 uur 

14.  400 meter wisselslag heren 

15.  50 meter schoolslag min. 3-5 meisjes 

16.  200 meter vlinderslag dames 

17.  200 meter vrije slag heren 

18.  50 meter rugslag min. 3-4 jongens 

19.  50 meter rugslag min. 5-6 jongens 

20.  200 meter schoolslag  dames 

21.  100 meter wisselslag min. 3-5 meisjes 

22.  200 meter rugslag heren 

23.  50 meter vlinderslag min. 3-4 jongens 

24.  50 meter vlinderslag min. 5-6 jongens 

25.  400 meter vrije slag dames 

26.  50 meter vrije slag min. 3-5 meisjes 

 

Zaterdag 29 juni 2019 

Finalesessie: 

Aanvang juryvergadering: 16:00 uur 

Inzwemmen: 16:00 uur 

Einde inzwemmen: 16:30 uur 

Aanvang wedstrijd: 16:45 uur 

1F 50 meter vrije slag junioren/jeugd heren 

 50 meter vrije slag senioren heren 

2F 100 meter vrije slag junioren/jeugd dames 

 100 meter vrije slag senioren dames 

3F 100 meter schoolslag junioren/jeugd heren 

 100 meter schoolslag senioren heren 

4F 50 meter schoolslag junioren/jeugd dames 

 50 meter schoolslag senioren dames 

5F 50 meter rugslag junioren/jeugd heren 



  
 
 
 
 
   

 
 

 50 meter rugslag senioren heren 

201 25 meter vrije slag ZWEMKRONIEK BOKAAL heren 

6F 100 meter rugslag junioren/jeugd dames 

 100 meter rugslag senioren dames 

7F 100 meter vlinderslag junioren/jeugd heren 

 100 meter vlinderslag senioren heren 

8F 50 meter vlinderslag junioren/jeugd dames 

 50 meter vlinderslag senioren dames 

9F 100 meter wisselslag junioren/jeugd heren 

 100 meter wisselslag senioren heren 

10F 200 meter wisselslag junioren/jeugd dames 

 200 meter wisselslag senioren dames 

202 25 meter vrije slag ZWEMKRONIEK BOKAAL heren 

27 4x50 meter wisselslag junioren 1 e.o. dames 

28 4x50 meter vrije slag junioren 1 e.o. heren 

 

Zondag 30 juni 2019 

Ochtendsessie: 

Aanvang juryvergadering:  08:00 uur 

Inzwemmen:    08:00 uur 

Einde inzwemmen:   08:30 uur 

Aanvang wedstrijd:   08:45 uur 

29 50 meter vrije slag dames dames 

30 100 meter vrije slag heren heren 

31 100 meter schoolslag  dames 

32 50 meter schoolslag  heren 

33 50 meter rugslag  dames 

34 100 meter rugslag  heren 

35 100 meter vlinderslag  dames 

36 50 meter vlinderslag  heren 

37 100 meter wisselslag  dames 

38 200 meter wisselslag  heren 

39 4x50 meter wisselslag junioren/jeugd  dames 

40 4x50 meter vrije slag junioren/jeugd  heren   

41 4x50 meter wisselslag gemengd junioren 1 e.o. mix 

 

 



  
 
 
 
 
   

 
 

Zondag 30 juni 2019 

Middagsessie: 

Aanvang juryvergadering:  12:15 uur 

Inzwemmen:    12:15 uur 

Einde inzwemmen:   12:45 uur 

Aanvang wedstrijd:   13:00 uur 

42 400m wisselslag  dames 

43 50m schoolslag minioren 3-4   jongens 

44 50m schoolslag minioren 5-6   jongens 

45 200m vlinderslag  heren 

46 200m vrije slag  dames 

47 50m rugslag minioren 3-5  meisjes 

48 200m schoolslag  heren 

49 100m wisselslag minioren 3-4  jongens 

50 100m wisselslag minioren 5-6  jongens 

51 200m rugslag  dames 

52 50m vlinderslag minioren 3-5  meisjes 

53 400m vrije slag  heren 

54 50m vrije slag minioren 3-4  jongens 

55 50m vrije slag minioren 5-6  jongens 

 

Zondag 30 juni 2019 

Middagsessie: 

Aanvang juryvergadering:  16:00 uur 

Inzwemmen:    16:00 uur 

Einde inzwemmen:   16:30 uur 

Aanvang wedstrijd:   16:45 uur 

29F 50m vrije slag junioren/jeugd  dames 

 50m vrije slag senioren dames 

30F 100m vrije slag junioren/jeugd heren 

 100m vrije slag senioren heren 

31F 100 meter schoolslag junioren/jeugd dames 

 100 meter schoolslag senioren dames 

32F 50 meter schoolslag junioren/jeugd heren 

 50 meter schoolslag senioren heren 

33F 50m rugslag junioren/jeugd dames 



  
 
 
 
 
   

 
 

 50m rugslag senioren dames 

203 25m vrije slag ZWEMKRONIEK BOKAAL dames 

34F 100m rugslag junioren/jeugd heren 

 100m rugslag senioren heren 

35F 100m vlinderslag junioren/jeugd dames 

 100m vlinderslag senioren dames 

36F 50m vlinderslag junioren/jeugd heren 

 50m vlinderslag senioren heren 

37F 100m wisselslag junioren/jeugd dames 

 100m wisselslag senioren dames 

38F 200m wisselslag junioren/jeugd heren 

 200m wisselslag senioren heren 

204 25m vrije slag ZWEMKRONIEK BOKAAL dames 

56 4x50m wisselslag junioren 1 e.o. heren 

57 4x50m vrije slag junioren 1 e.o. dames 

 
 
 
 


