De Zwemcompetitie
Op 7 oktober is de eerste competitiewedstrijd – een belangrijke wedstrijd voor De Columbiaan! Alle
Columbiaan-zwemmers* strijden samen om het landelijke én regionale klassement.
De Nationale Zwemcompetitie wordt landelijk door de KNZB georganiseerd in verschillende klasses. In de zwemcompetitie meten Nederlandse zwemverenigingen zich als team met andere verenigingen. De Columbiaan zwemt met twee teams mee: in de Hoofdklasse en in de 1 e Klasse regio West.
De competitiewedstrijden worden als vereniging gezwommen in plaats van individueel. De inschrijving wordt zó gemaakt, dat we als vereniging zo goed mogelijk scoren. Daarom is het belangrijk dat alle
zwemmers meezwemmen. (De individuele tijden en PR's worden uiteraard wel geregistreerd.)
De puntentelling van de zwemcompetitie is de optelsom van gezwommen tijden; de beste verenigingen
hebben dus het laagste totaal. Per programmanummer tellen de twee snelste tijden van elke vereniging voor het klassement.
Ook als je niet één van de twee snelste zwemmers van je vereniging bent, is het van belang om hard te
zwemmen! Iemand die normaal gesproken sneller gaat, kan gediskwalificeerd worden of zijn/haar dag
niet hebben. En dan is jouw tijd bepalend! Het is dus een heel belangrijke wedstrijd!
De Hoofdklasse is als de Eredivisie bij andere sporten: in de Hoofdklasse zwemmen de achttien
sterkste zwemverenigingen van Nederland. De Columbiaan zwemt dit jaar weer in de Hoofdklasse, na
één seizoen in de A-klasse (de Eerste divisie) gezwommen te hebben. En dat willen we zo houden!
Het grote aantal wedstrijdzwemmers van De Columbiaan maakt het mogelijk om een tweede team voor
de Zwemcompetitie op te stellen. Dit team zwemt in de 1e Klasse regio West: de hoogste klasse op
regionaal niveau. Regio West komt overeen met de provincie Zuid-Holland en De Columbiaan zwemt in
de bovenste helft van deze competitie. Een mooie plek die we willen en kunnen behouden!
In een competitieweekend zwemmen alle zwemverenigingen in het land hetzelfde wedstrijdprogramma.
Er zijn vier competitiewedstrijden per seizoen. Verenigingen van gelijke sterkte vormen zelf van tevoren
poules waarin zij samen de wedstrijden organiseren. In de Hoofdklasse zwemt De Columbiaan samen
met Hieronymus, De Zeeuwse Kust en MNC Dordrecht. In de 1e Klasse zwemmen we samen met
BZ&PC.
De Columbiaan zwemt De Nationale Zwemcompetitie 2018-2019 op:
Datum
zondag 7 oktober
zondag 13 januari
zondag 10 februari
zondag 24 maart

Hoofdklasse
Dordrecht
Dordrecht
Vlissingen
Roosendaal

1e Klasse
Bodegraven
Sassenheim
Bodegraven
Sassenheim

Zet deze data direct in je agenda en zorg dat je op deze wedstrijden topfit aan de start verschijnt: Hard
Zwemmen!
Op de KNZB-website is nog meer informatie over de Nationale Zwemcompetitie te vinden. Hier staan
alle bepalingen over leeftijden, organisatie, meedoen met meerdere teams, etc. De eind- en tussenstanden zijn hier ook te vinden. Als je vragen hebt over de deelname van De Columbiaan aan de Zwemcompetitie, stel ze dan aan je hoofdtrainer of mail naar wedstrijdzwemmen@columbiaan.nl.

* In De Nationale Zwemcompetitie tellen alleen de programmanummers voor junioren en ouder mee; de resultaten

van de minioren-programma's tellen niet mee. De programmanummers voor minioren worden al dan niet ingeschreven voor competitiewedstrijden, afhankelijk van de afspraken met andere verenigingen en andere wedstrijden. De
Minioren Club Meet is dé grote landelijke verenigingenwedstrijd voor de minioren.

