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1 13  

 

 
Meisjes/dames Jaargangen 

 
Jongens/heren Jaargangen 

senioren open 
 

senioren open 
senioren 2 el 2000 - 2001 

 
jeugd 2 el 2000 - 2001 

jeugd 2 el 2002 - 2003 
 

junioren 4 el 2002 - 2003 
junioren 3 el 2004 - 2005 

 
junioren 2 el 2004 - 2005 

junioren 1 el* 2006 - 2007 
 

minioren 6 el* 2006 - 2007 
minioren 4 el* 2008 en later 

 
minioren 4 el* 2008 en later 

*tellen niet mee in de puntentelling 
      

 
1 oktober 2017 te Best. Inzwemmen 13:30 uur Aanvang 14:00 uur 
 
Deel 1 Nationale Zwemcompetitie regio klasse 1 
1 4x100m vrije slag est dames senioren open 
3 4x50m wisselslag est jongens junioren 4 en later 
6 25m rugslag meisjes/jongens minioren 4 en later 
7 100m schoolslag meisjes junioren 1 en later 
9 100m schoolslag jongens minioren 6 en later 
11 100m wisselslag meisjes junioren 3 en later 
12 100m wisselslag jongens junioren 2 en later 
13 50m vrije slag meisjes jeugd 2 en later 
14 50m vrije slag jongens junioren 4 en later 
15 100m vlinderslag dames senioren 2 en later 
17 100m vlinderslag jongens jeugd 2 en later 
19 100m schoolslag dames senioren open  
21 100m schoolslag heren senioren open  
23 50m vrije slag meisjes/jongens minioren 4 en later 
24 50m rugslag meisjes junioren 1 en later 
26 50m rugslag jongens minioren 6 en later 
28 100m vrije slag meisjes junioren 3 en later 
30 100m vrije slag jongens junioren 2 en later 
32 200m schoolslag meisjes jeugd 2 en later 
34 200m schoolslag jongens junioren 4 en later 
36 200m vrije slag dames senioren 2 en later 
38 200m vrije slag jongens jeugd 2 en later 
40 100m wisselslag dames senioren open 
41 100m wisselslag heren senioren open 
44 4x50m vrije slag est meisjes junioren 3 en later 
45 4x100m vrije slag est jongens jeugd 2 en later 
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14 januari 2018 te Helmond. Inzwemmen 13:30 uur Aanvang 14:00 uur 

 
Deel 2 Nationale Zwemcompetitie regio klasse 1 
1 4x100m vrije slag est heren senioren open 
3 4x50m wisselslag est dames senioren 2 en later 
6 25m vrije slag meisjes/jongens minioren 4 en later 
7 100m wisselslag jongens minioren 6 en later 
8 100m wisselslag meisjes junioren 1 en later 
9 100m schoolslag jongens junioren 2 en later 
11 100m schoolslag meisjes junioren 3 en later 
13 100m vlinderslag jongens junioren 4 en later 
15 100m vlinderslag meisjes jeugd 2 en later 
17 100m schoolslag jongens jeugd 2 en later 
19 100m schoolslag dames senioren 2 en later 
21 200m vrije slag heren senioren open  
23 200m vrije slag dames senioren open  
25 50m schoolslag meisjes/jongens minioren 4 en later 
26 50m vrije slag jongens minioren 6 en later 
28 50m vrije slag meisjes junioren 1 en later 
30 100m rugslag jongens junioren 2 en later 
31 100m rugslag meisjes junioren 3 en later 
32 100m vrije slag jongens junioren 4 en later 
34 100m vrije slag meisjes jeugd 2 en later 
36 200m wisselslag jongens jeugd 2 en later 
38 200m wisselslag dames senioren 2 en later 
40 200m rugslag heren senioren open 
42 200m rugslag dames senioren open 
46 4x50m wisselslag est jongens junioren 2 en later 
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4 februari 2018 te Veldhoven. Inzwemmen 9:45 uur Aanvang 10:15 uur 

 
Deel 3 Nationale Zwemcompetitie regio klasse 1 
1 4x100m wisselslag est heren senioren open 
3 4x100m vrije slag est dames senioren 2 en later 
6 25m vlinderslag meisjes/jongens minioren 4 en later 
7 50m schoolslag meisjes junioren 1 en later 
8 50m schoolslag jongens minioren 6 en later 
9 50m vlinderslag meisjes junioren 3 en later 
10 50m vlinderslag jongens junioren 2 en later 
11 100m rugslag meisjes jeugd 2 en later 
13 100m rugslag jongens junioren 4 en later 
15 50m vrije slag dames senioren 2 en later 
16 50m vrije slag jongens jeugd 2 en later 
17 200m schoolslag dames senioren open 
19 200m schoolslag heren senioren open 
23 50m rugslag meisjes/jongens minioren 4 en later 
24 100m rugslag meisjes junioren 1 en later 
26 100m rugslag jongens minioren 6 en later 
28 50m vrije slag meisjes junioren 3 en later 
29 50m vrije slag jongens junioren 2 en later 
30 200m wisselslag meisjes jeugd 2 en later 
32 200m wisselslag jongens junioren 4 en later 
34 200m rugslag dames senioren 2 en later 
36 200m rugslag jongens jeugd 2 en later 
38 100m vrije slag dames senioren open  
40 100m vrije slag heren senioren open  
42 4x50m wisselslag est meisjes jeugd 2 en later 
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18 maart 2018 te Best. Inzwemmen 13:30 uur Aanvang 14:00 uur 

 
Deel 4 Nationale Zwemcompetitie regio klasse 1 
1 4x100m wisselslag est dames senioren open 
3 4x50m vrije slag est jongens junioren 4 en later 
6 25m schoolslag meisjes/jongens minioren 4 en later 
7 100m vrije slag meisjes junioren 1 en later 
9 100m vrije slag jongens minioren 6 en later 
11 50m rugslag meisjes junioren 3 en later 
12 50m rugslag jongens junioren 2 en later 
13 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en later 
15 100m schoolslag jongens junioren 4 en later 
17 100m wisselslag dames senioren 2 en later 
18 100m wisselslag jongens jeugd 2 en later 
19 100m vlinderslag dames senioren open 
20 100m vlinderslag heren senioren open 
23 50m vrije slag meisjes/jongens minioren 4 en later 
24 100m schoolslag meisjes junioren 1 en later 
26 100m schoolslag jongens minioren 6 en later 
28 200m wisselslag meisjes junioren 3 en later 
30 200m wisselslag jongens junioren 2 en later 
32 200m vrije slag meisjes jeugd 2 en later 
34 200m vrije slag jongens junioren 4 en later 
36 200m schoolslag dames senioren 2 en later 
38 200m schoolslag jongens jeugd 2 en later 
40 100m rugslag dames senioren open  
42 100m rugslag heren senioren open  
44 4x50m wisselslag est meisjes junioren 3 en later 
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22 april 2018 te Venray. Inzwemmen 13:30 uur Aanvang 14:00 uur 

 
Deel 5 Nationale Zwemcompetitie regio klasse 1 
1 4x50m wisselslag est jongens jeugd 2 en later 
2 4x50m vrije slag est meisjes jeugd 2 en later 
3 100m wisselslag meisjes/jongens minioren 4 en later 
4 50m vlinderslag meisjes junioren 1 en later 
6 50m vlinderslag jongens minioren 6 en later 
8 200m vrije slag meisjes junioren 3 en later 
10 200m vrije slag jongens junioren 2 en later 
12 100m wisselslag meisjes jeugd 2 en later 
13 100m wisselslag jongens junioren 4 en later 
14 100m rugslag dames senioren 2 en later 
16 100m rugslag jongens jeugd 2 en later 
18 200m wisselslag dames senioren open 
20 200m wisselslag heren senioren open 
22 25m schoolslag meisjes/jongens minioren 4 en later 
23 100m vrije slag meisjes junioren 1 en later 
25 100m vrije slag jongens minioren 6 en later 
27 50m schoolslag meisjes junioren 3 en later 
28 50m schoolslag jongens junioren 2 en later 
29 200m rugslag meisjes jeugd 2 en later 
31 200m rugslag jongens junioren 4 en later 
33 100m vrije slag dames senioren 2 en later 
34 100m vrije slag jongens jeugd 2 en later 
35 50m vrije slag dames senioren open 
36 50m vrije slag heren senioren open 
37 4x50m vrije slag est jongens junioren 2 en later 
38 8x50m vrije slag est mix 

 (In de volgorde: 1 jongen jun.2 el, 1 meisje jun.3 el, 1 jongen jun.4 el,1 meisje jeugd 2 el, 1 
jongen jeugd 2 el, 1 dame sen.2 el, 1 heer sen. el, 1 dame sen. el) 

 


