
 
          

 

 

 

 

 
 

 
Limietwedstrijd 50m 
 
Datum:  zondag, 12 februari 2023 - 12:15 
Lokatie:   Eindhoven 
Vereniging:  Zpv  Hieronymus 
Livetiming:  https://zpv-hieronymus.com/liveresults/20230212limiet50m/ 
 
Zwem en polovereniging Hieronymus uit Roosendaal organiseert op zondag 12 februari a.s. 
een limietwedstrijd in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Er zal 
gebruik gemaakt worden van elektronische tijdwaarneming. Om te mogen deelnemen aan 
ONK en NJK heeft het de voorkeur om de limiettijden in een 50m bad te zwemmen. 
Hieronymus verwachten zo net na het NJK is veel sporters de kans niet voorbij willen laten 
gaan om hun krachten te meten in een 50m bad. En dan is het mooie wedstrijdbad van het 
Pieter van de Hoogenband zwemstadion de uitgelezen plek om dat te doen. 
 
Badlengte    50 meter  
Zwembad    Pieter v/d Hoogenband zwemstadion 
Plaats     Eindhoven 
Inzwemmen    12.15uur 
Start wedstrijd   13.00 uur 
Inschrijfdatum zwemmers & Officials5 februari  (20:00u) * 
Afmelden voor   5 februari  (20:00u) 
Inschrijfadres zwemmers  wedstrijdzwemmen@zpv-hieronymus.com 
Inschrijfadres officials              officials@zpv-hieronymus.com 
 
*inschrijvingen worden op volgorde datum verwerkt. Indien u zeker wil zijn van deelname kunt u voor 5 februari per mail aangeven met 

hoeveel zwemmer u wil deelnemen.  Dan is dat de plek in de inschrijfvolgorde. 

 

Programma 
   
Sessie 1 - zondag 12 februari 2023 

Wed.Nr. Afstand Slag Geslacht Leeftijden 

1. 400m vrije slag Dames Senioren open 

2. 400m wisselslag Heren Senioren open 

3. 400m wisselslag Dames Senioren open 

4. 400m vrije slag Heren Senioren open 

Sessie 2 - zondag 12 februari 2023 

5. 50m rugslag Meisjes Min 5- 

6. 50m schoolslag Jongens Min 5- 

7. 50m vlinderslag Meisjes Min 5- 

8. 50m vrije slag Jongens Min 5- 

9. 50m vrije slag Meisjes Min 5- 

10. 50m rugslag Jongens Min 5- 

Limietwedstrijd Lange Baan 2023 
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11. 50m schoolslag Meisjes Min 5- 

12. 50m vlinderslag Jongens Min 5- 

13. 50m rugslag Dames Senioren open 

14. 50m schoolslag Heren Senioren open 

15. 50m vlinderslag Dames Senioren open 

16. 50m vrije slag Heren Senioren open 

17. 200m vlinderslag Dames Senioren open 

18. 200m schoolslag Heren Senioren open 

19. 100m vrije slag Dames Senioren open 

20. 200m rugslag Heren Senioren open 

21. 200m wisselslag Dames Senioren open 

22. 100m vlinderslag Heren Senioren open 

23. 100m schoolslag Dames Senioren open 

24. 100m rugslag Heren Senioren open 

25. 200m vrije slag Heren Senioren open 

26. 200m vrije slag Dames Senioren open 

27. 100m rugslag Dames Senioren open 

28. 100m schoolslag Heren Senioren open 

29. 100m vlinderslag Dames Senioren open 

30. 200m wisselslag Heren Senioren open 

31. 200m rugslag Dames Senioren open 

32. 100m vrije slag Heren Senioren open 

33. 200m schoolslag Dames Senioren open 

34. 200m vlinderslag Heren Senioren open 

35. 50m vrije slag Dames Senioren open 

36. 50m vlinderslag Heren Senioren open 

37. 50m schoolslag Dames Senioren open 

38. 50m rugslag Heren Senioren open 

 
Aanmelding 
 
Voor de aanmelding kan gebruik gemaakt worden van SPLASH bestand, bij voorkeur via email. 
Deze dient uiterlijk 5 februari 20:00 uur bij het wedstrijdsecretariaat binnen te zijn. Bij erg 
grote belangstelling (overinschrijving) kan de organisatie inschrijvingen weigeren. Dit om de 
lengte van de wedstrijd enigszins in de hand te houden. Toelating zal in dat geval gebeuren op 
volgorde van inschrijving, waarbij leden van de eigen vereniging voorrang kunnen krijgen. 
Graag ontvangen wij bij aanmelding ook de aanmelding van ca 2 officials per vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          

 

 

 

 

 
 

 
Kosten 
 

 50m      €  4,95 

 100m/ 200m   €  5,75 

 400m   €  8,90 

  
U kunt de wedstrijd alleen per bank af rekenen.  U kunt het inschrijfbedrag overmaken op 
NL95RABO0144309610  (LET OP NIEUW BANKNUMMER) Onder vermelding van 
wedstrijddatum  + naam + plaats van uw vereniging. Het bedrag dient dan wel uiterlijk de 
donderdag voor de wedstrijd op onze rekening te staan.  
 
Af- en ziekmelding 
 
Kostenloos afmelden kan tot inschrijfmoment ( 5 februari  20.00 uur). Bij latere ziek- of 
afmeldingen dient het startgeld gewoon te worden voldaan. De afmeldingen voor zondag 
10.00 uur zullen als AFGEM beschouwd worden. Afmeldingen na deze tijd worden als NG in de 
uitslag gemeld.  
Deze latere (ziek)meldingen kunnen per email tot zondag 11.00 uur worden gedaan.   
 
Na 10.00u kunt u een sms zenden naar 06-53899930. We willen zo veel mogelijk de 
afmeldingen direct van u ontvangen zodat we voordat u aankomt op het zwembad deze 
verwerkt kunnen hebben. Van de late meldingen en melding met sms dient u nog wel een 
papieren bevestiging tbv pv in te leveren. 
 
Contactpersoon 
 
De contactpersoon van de wedstrijdorganisatie voor de wedstrijdsecretariaten is: Kees 
Verhulst tel 06-53899930 email: wedstrijdzwemmen@zpv-hieronymus.com  
 
Uw aan- en afmeldingen kunt u ook naar dit emailadres zenden. 


