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Hierbij nodigen wij u/je/jullie van harte uit om op 25 juni a.s. deel te nemen aan de Seizoenafsluiting 
van De Fuut in Safari te Maarssen. De Seizoenafsluiting zal dit jaar weer bestaan uit de 
Sprintkampioenschappen en aansluitend een barbecue. 
 

Sprintkampioenschappen  
Iedereen (zwemmers, waterpoloërs, oud-zwemmers, trimzwemmers, trainers, officials, vrijwilligers, 
ouders/verzorgers, broers/zussen, beginners etc.) die wil, kan meedoen aan de 
Sprintkampioenschappen op één of meerdere afstanden.  
 

Afstanden: 
Onder 9 jaar  
(geboren in 2007 of daarna (8 jaar en jonger)) 

Vanaf 9 jaar en ouder: 

 
25 meter rugslag 
25 meter schoolslag 
25 meter vrije slag 

50 meter vlinderslag 
50 meter rugslag 
50 meter schoolslag 
50 meter vrijeslag 

Om in de prijzen te vallen dien je alle vier (vanaf 9 jaar) of alle drie (onder 9 jaar) de 
afstanden te zwemmen waarna alle tijden bij elkaar worden opgeteld en de snelste zwemmer wint 
in zijn/haar categorie een medaille en wisselbeker. Ook zijn er voor de nummers 2 en 3 medailles.  
De categorieën zijn: 
• Meisjes/jongens onder de 9 jaar: geboren in 2007 of daarna (8 jaar en jonger) 
• Meisjes/jongens onder de 11 jaar: geboren in 2005 en 2006  (9 en 10 jaar) 
• Meisjes/jongens onder de 13 jaar: geboren in het jaar 2003 en 2004 (11 en 12 jaar) 
• Meisjes/jongens onder de 15 jaar: geboren in het jaar 2001 en 2002 (13 en 14 jaar) 
• Meisjes/jongens onder de 17 jaar: geboren in het jaar 1999 en 2000 (15 en 16 jaar) 
• Heren/dames: vanaf 17 jaar 

 

Estafette 
Ook houden wij dit jaar weer de traditionele estafetterace. Je kunt je inschrijven met een heel team 
van 8 personen – vergeet niet de naam van het team door te geven – maar je kunt ook een open 
inschrijving doen: dan stelt de organisatie (indien beschikbaar) een geschikt team samen. 
De estafette bestaat uit 8 x 25 meter vrijeslag: alle samenstellingen zijn denkbaar, beginners, 
wedstrijdzwemmers, waterpoloërs, recreanten, trimzwemmers, officials, trainers, bestuur, commissies, 
ouders/verzorgers, broers/zussen, vrijwilligers etc. 
 
Er zijn prijzen voor de volgende categorieën: 

• Snelste estafetteploeg 
• Meest creatieve samenstelling 

 
Tijden wedstrijd: 
Aanmelden bij wedstrijdtafel in hal Safari vanaf: 15.50 uur 
Opbouw bad door deelnemers:   16.00 uur 
Korte juryvergadering:     16.00 uur 
Inzwemmen:      16.15 uur 
Aanvang wedstrijd:     16.30 uur 
 
Opgeven graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot zaterdag 18 juni a.s. door een e-mail te sturen 
naar inschrijvingen.defuut@gmail.com. 
LET OP: Wedstrijdzwemmers worden ook door het wedstrijdsecretariaat uitgenodigd!! 
 
Kosten per deelnemer: € 5,-- 
Deelname aan estafette is gratis. 
Tijdens de barbecue zal de prijsuitreiking plaatsvinden. 
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Barbecue 
Aansluitend aan de Sprintkampioenschappen zal er vanaf ongeveer 19.15 uur weer een barbecue 
worden georganiseerd in Safari. De kosten voor de barbecue zijn: 
Volwassenen: € 11,50 (bedrag is inclusief één consumptie) 
Kinderen (t/m 17 jaar): € 7,50 (inclusief limonade als consumptie) 
 
Opgeven graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot zaterdag 18 juni a.s. door een e-mail te sturen 
naar inschrijvingen.defuut@gmail.com. 
Graag eventuele dieetwensen doorgeven bij uw inschrijving. 
 

Betaling 
De kosten voor zowel de sprintkampioenschappen als de barbecue dienen te worden overgemaakt 
voor woensdag 22 juni a.s. naar: 
IBAN: NL64 INGB 0000 8222 04  
T.n.v.: MZ&PC De Fuut  
O.v.v.: Seizoenafsluiting + naam/namen deelnemer(s) 
Kosten kunnen niet via het zwemdepot verrekend worden! 
 
Overige informatie wedstrijd en barbecue 
Vanaf 15.50 uur kun je je aanmelden bij de wedstrijdtafel voor de springkampioenschappen en de 
barbecue.  
 

Nominaties voor Maarten ter Hart wisselbokaal 
Ook dit jaar zal de Maarten ter Hart Wisselbokaal weer worden 
uitgereikt. We willen deze bokaal jaarlijks uitreiken op de 
seizoenafsluiting aan een Fuut’er die een bijzondere prestatie 
namens of bijdrage geleverd heeft aan de vereniging. Dit kan 
gaan om wedstrijdprestaties of een sociale of organisatorische 
bijdrage waar we als vereniging trots op kunnen zijn.   
 
Graag willen wij je vragen om een persoon binnen De Fuut te 
nomineren voor deze wisselbokaal. Je kunt de nominatie 
mailen voor 14 juni a.s. naar zwemmen@mzpcdefuut.nl 
samen met een motivatie waarom je deze persoon nomineert. 
Maarten bepaalt als jury welke genomineerde 25 juni de 
bokaal in ontvangst mag nemen.  

 
 
 

 
 


