
Tweedaagse 2016: Prijsuitreikingen 

 

 
1. De startgelden kunnen afgehaald worden op zondagmorgen 20/11 van 10h00 – 11h00 op het 

wedstrijdsecretariaat. Zwemmers die enkel op zaterdag zwemmen, kunnen uiteraard hun startgeld op 

zaterdag afhalen op het wedstrijdsecretariaat ( vragen naar Danny Van Looy ). 

 

2. Zaterdag 19/11 ( in zwembad, podium ) : 

 

 na de reeksen ’s namiddags : 100 wisselslag 9 jaar jongens , 10 jaar 

 (per leeftijdsjaar)    100 wisselslag 9 jaar meisjes, 10 jaar 

     100 vrije slag 9 jaar jongens , 10 jaar 

      100 vrije slag 9 jaar meisjes, 10 jaar 

 

 na finales 100 schoolslag  : 100 schoolslag heren Cat. A, B en C 

      100 schoolslag dames Cat. A, B en C 

 

 na finales 50 rugslag  : 50 rugslag heren Open 

      50 rugslag dames Open 

 

 na finales 100 vlinderslag  : 100 vlinderslag heren Cat. A, B en C 

      100 vlinderslag dames Cat. A, B en C 

 

 na finales 50 vrije slag  : 50 vrije slag heren Open 

      50 vrije slag dames Open 

 

3. Zondag 20/11 ( in zwembad, podium ) : 

 

 na de reeksen ’s namiddags : 100 schoolslag 9 jaar meisjes, 10 jaar 

 (per leeftijdsjaar)    100 schoolslag 9 jaar jongens , 10 jaar 

     100 rugslag 9 jaar meisjes, 10 jaar 

      100 rugslag 9 jaar jongens , 10 jaar 

 

 na finales 100 vrije slag  : 100 vrije slag dames Cat. A, B en C 

      100 vrije slag heren Cat. A, B en C 

 

 na finales 50 schoolslag  : 50 schoolslag dames Open 

      50 schoolslag heren Open 

 

 na finales 100 rugslag  : 100 rugslag dames Cat. A, B en C 

      100 rugslag heren Cat. A, B en C 

 

 na finales 50 vlinderslag  : 50 vlinderslag dames Open 

      50 vlinderslag heren Open 

 

Mogen wij vragen dat zwemmers die een podiumplaats behaalden, na hun finale in de buurt van het 

kleine bad blijven zodat de medaille-uitreikingen vlot kunnen gebeuren. 

 

4. Zondag 20/11 na de laatste finales ( in cafétaria ): 

 

 Wedstrijdrecords 

 Belgische jeugdrecords 

 Winnaars FINA-Tabel  

 Overallwinnaar FINA-Tabel ( winnaar dient persoonlijk deze prijs te komen afhalen ) 

 Eindstand Tweedaagse 

 

De berekening van deze resultaten kan wel wat tijd in beslag nemen. We hopen dan ook op jullie 

begrip dat er hier wat tijd tussen de laatste finale en de aanvang van deze prijsuitreikingen kan zitten. 

Wij zullen in elk geval onze uiterste best doen om ook dit zo snel mogelijk voor elkaar te brengen. 
 


