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TEAM CAPTAIN BRIEFING 

  
Vooraf aan zwemmen  
 
• De team captain levert z.s.m. de administratie bij het bad in, inclusief de individuele sponsorformulieren  
  (1 per zwemmer)  
• De team captain gaat met zijn hele team op de foto bij het bad  
 
 

Zwemmen  
 
• Het bad is opgedeeld in 5 banen ; een team krijgt de beschikking over 1 baan 
  Iedere zwemmer zwemt (minimaal) 2 * 25 meter (heen en terug) achter elkaar, voordat de volgende zwemmer start.  
  Dit telt als 2 banen.  Bij jeugd teams is het toegestaan om collectief te zwemmen, met zijn allen met een maximum van 
  5 zwemmers tegelijk starten dus! 
 
 
• Zwemmers kunnen het bad het eenvoudigst aan de zijkanten verlaten. Daarbij mogen zwemmers in andere banen niet    
  belemmerd worden.  
 
 
• Elk team mag zelf bepalen hoe vaak en hoe lang een individuele zwemmer zwemt (sommige zwemmers kunnen vaker    
  en langer zwemmen dan andere).  
 
 
• Bij volwassenen  5 zwemmer per team per baan tegelijk in het bad, bij kinderen mag het met maximaal 5  
   personen tegelijk! 
 
 
• Alleen een baan die volledig wordt afgezwommen telt.  
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Na het zwemmen 
  
• De team captain gaat z.s.m. na het zwemmen naar de  teller / administratie bij het bad  

• Daar hoort hoeveel banen er door het team zijn gezwommen en wat de totale opbrengst van zijn team is, en tevens de  

   opbrengst per zwemmer.  

• De teamcaptain krijgt certificaten voor iedere zwemmer  

• De teamcaptain int het geld van de individuele zwemmers in zijn team  

• De team captain maakt het totale team bedrag uiterlijk op 28 juni 2017 over naar:  

 
 
Betuws Zwemfestijn  
Lions Club Midden Betuwe 
Rekeninnummer: NL53 RBRB 0959.4424.72 
o.v.v. Team naam  
 
 

Succes en heel erg bedankt voor je deelname 
 
Contactpersonen  voor eventuele vragen: 
Ton Jans 06-51328838 
Rolph Zwijnen 06-30411823 

 


