Beste (ouders van) zwemmers,
Eerder dit seizoen heeft een aantal van jullie al aangegeven interesse te hebben voor het Antwerp
International Youth Swimming Cup. Leuk! En genoeg reden voor De Devel om de inschrijving definitief
open te zetten. Dit 3-daags toernooi staat open voor zwemmers vanaf geboortejaar 2008 en eerder (let
op: je moet wel aan de limieten voldoen. De limieten en het programma vind je in de bijlage)
Dit internationale 3 daagse zwemtoernooi “AIYSC” vindt plaats op 19,20 en 21 april in het volledig
vernieuwde Wezenberg-zwembad 50m en 8 banen in Antwerpen. Dit jaar voor de 28ste keer. Je kunt alle
informatie vinden op de volgende website: https://www.zolaswim.be/Events.aspx?id=1. Maar in deze brief
vind je ook de belangrijkste informatie terug.
Meedoen
Als je geboren bent in 2008 of eerder en je voldoet aan limiettijden, dan kun je meedoen.
Let op: Elke zwemmer mag maximaal het volgende aantal afstanden opgeven:
•
•
•

2x in een 200m
2x in een 100m
3x in een 50m.

Daarnaast mag je je inschrijven op de 400 vrij. Zie voor de bepalingen onder limieten.
Limieten
De organiserende vereniging accepteert alleen zwemmers die de limiet hebben gehaald in de periode na 1
januari 2018 hebben en voor 10 april 2019. Kijk dus goed bij jouw geboortejaar of je de limiet hebt
gezwommen voordat je je aanmeldt. Al je gezwommen tijden kun je zelf terugvinden op www.swimtimes.nl.
Voor de 400m vrij is geen limiet, maar wordt een maximum aantal zwemmers geplaatst op basis van de
snelst ingeschreven tijden.
Je mag inschrijven met tijden gezwommen in een 25m-bad. Wel wordt er van je verwacht dat je de
limiettijden in het 50 meterbad kunt halen. Voor de 400 vrij geldt ook dat je je mag inschrijven met een 25
meterbad tijd. Om plaatsing te bepalen wordt er 10 seconden bij jouw snelste tijd in een 25m-bad opgeteld.
Officials
Vanaf KNZB Official 4 mag je bij dit toernooi fungeren als official. Graag bij je aanmelding vermelden of een
ouder als official meegaat, welke kwalificatie deze heeft en welke dagdelen (vrijdagavond,
zaterdagochtend/-middag, zondagochtend/-middag/) deze beschikbaar is.
Startgeld:
voor deze wedstrijd is voor eigen rekening.
De startgelden bedragen 50 m=5 € / 100m = 6€ / 200m en 400m = 7 €
Verblijf:

Waarschijnlijk kiezen we voor een verblijf in een hotel op loopafstand (5 min) van het zwembad. Een
andere overnachtingsplek of 1 of meerdere dagen heen en weer rijden behoort ook tot de mogelijkheden.
Verblijf dien je wel zelf te regelen. Vanzelfsprekend zijn alle kosten voor dit toernooi voor eigen rekening.
De organiserende vereniging onderhandelt op dit moment nog over kortingen bij hotels. We informeren
jullie zodra hierover meer te melden is.
Wellicht ten overvloede vermelden we dat er tijdens de wedstrijden coaching aanwezig zal zijn, maar dat
tijdens het verblijf ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor de zwemmers.
Populair toernooi:
Dit is een populair toernooi. Aanmelding betekent geen garantie op deelname. Als zwemvereniging doen
we voor de 1e keer mee, daarom moeten we ons snel inschrijven en alles in orde maken. Nieuwe clubs
sluiten achteraan aan! Wil je meedoen, dan moet je je dus ook snel bij ons aanmelden.
Aanmelden:
Je kunt je tot en met uiterlijk vrijdag 18 januari aanmelden via katinka_van_dongen@hotmail.com. (let op
de laagliggende streepjes in het mailadres!! Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je aanmelding)
Vermeld bij je aanmelding de volgende gegevens:
Naam zwemmer
Geboortejaar zwemmer
Dagen waarop je wilt gaan zwemmen (19, 20 en/of 21 april)
(Je hoeft de afstanden die je wilt zwemmen nu nog niet door te geven, maar je moet er wel vast over
nadenken in verband met het opgeven van de juiste dagen waarop je wilt zwemmen. Denk hierbij aan de
restrictie op het mogelijk aantal op te geven afstanden eerder in de brief. Op korte termijn na de
sluitingsdatum ontvang je nadere informatie over het opgeven van afstanden)
Indien van toepassing: naam official, woonplaats, kwalificatie, beschikbaarheid

Wij hebben er zin in en zouden het leuk vinden als je meegaat!
Sportieve zwemgroet,
Erna van ’t Hof en Katinka van Dongen

NB Tijdens het Pinksterweekend nemen we deel aan het Pinkstertoernooi in Purmerend. Ook
hierover zijn jullie op een eerder moment geïnformeerd. Nadere informatie over dit toernooi volgt
over enkele maanden.

