
 

Inschrijven voor een zwemwedstijd 

• Voor de meeste zwemwedstrijden schrijf je direct in bij de organisatie en voldoe je de kosten 
van deelname aan de organisatie. In bijna alle gevallen moet je een starttijd opgeven. Als je 
die niet (meer) weet kun je deze raadplegen bij de swimrankings van de KNZB. Mocht je het 
daar niet kunnen vinden kun je het navragen bij het wedstrijdsecretariaat 
via tc.glsketelbinkie@gmail.com. 

• Daarnaast dien je je ook altijd aan te melden voor de zwemwedstrijd via de Ketelbinkie 
tc.glsketelbinkie@gmail.com. Doe dit gelijktijdig (maar minimaal 10 dagen van te voren) 
zodat het wedstrijdsecretariaat voldoende tijd heeft om je aan te melden bij de KNZB en de 
noodzakelijke vergunning(en) aan te vragen. 

• Voor zwemwedstrijden waarbij de inschrijving via het wedstrijdsecretariaat verloopt schrijf je 
je in via tc.glsketelbinkie@gmail.com. Geef bij je inschrijving op welke slagen en afstanden je 
wilt zwemmen. Geef bij je aanmelding ook je voorkeuren voor estafettes op. 

• Door je in te schrijven voor een zwemwedstrijd (via de organisatie of via het 
wedstrijdsecretariaat) ga je akkoord met het automatisch incasseren van kosten voor 
deelname die door de vereniging worden gemaakt (zoals bijvoorbeeld: (dag)startvergunning, 
startboetes, etc.). 

• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk dat zij zich houden aan de reglementen bij deelname 
en het zwemmen van alle zwemonderdelen waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven. Raadpleeg 
de trainer bij het samenstellen van je afstanden. 
Let er op dat je voldoende rust inbouwt in je programma. Sommige zwemwedstrijden 
hebben een hoog tempo en dan lijkt de rust op papier voldoende, maar is deze in de praktijk 
erg kort. Andere leden of de trainer kunnen je hierover adviseren. 

• Afzegging dient door het lid zelf gedaan te worden, uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de 
wedstrijd. Dit dient altijd schriftelijk te worden gedaan bij de organisatie van de 
zwemwedstrijd en bij het wedstrijdsecretariaat (tc.glsketelbinkie@gmail.com). 

 

mailto:tc.glsketelbinkie@gmail.com
mailto:tc.glsketelbinkie@gmail.com
mailto:tc.glsketelbinkie@gmail.com

