
	
	
	
	
	
	
	

   De Bruinvis organiseert de 100x100m! 

Sasse Zwem- en PoloClub De Bruinvis Postbus 201 - 4550 AE Sas van Gent - www.debruinvis.nl / info@debruinvis.nl  

Aan het einde van onze zwemweek 2022 organiseren wij ter ere van ons 90-jarig 
bestaan een ludieke 100x100m estafette op vrijdagavond 24 juni in het Sasse bad te Sas 
van Gent. De opbrengst gaat volledig naar de “ Maarten van der Weijden Foundation “ . 

Dit evenement is geen wedstrijd, deelnemers hoeven geen lid te zijn van zwem- of 
triatlonvereniging. Teams kunnen dus ook uit leden van meerdere verenigingen bestaan. 

Ontvangst om 18:00 uur 
Aanvang 18:30 uur 

Bepalingen estafette 100x100 

• Team bestaan uit maximaal 10 personen 
• Team zwemt in vaste volgorde totdat 100 x 100 meter is bereikt 

• De 100 x 100m estafette stopt uiterlijk om 21.30 uur, ook als er nog geen 100 x 
100m gezwommen is 

• Kosten per team € 60 
• Ludieke aankleding van je team is een vereiste. 

Bepalingen estafette 50x50 

• Daarnaast is er voor de jongere zwemmers tot 14 jaar de mogelijkheid om een 
eigen team te vormen voor de 50 x 50m in plaats van de 100 x 100m 

• Het gehele team moet dan 14 jaar of jonger zijn en bestaan uit minimaal 4 tot 
maximaal 6 zwemmers 

• Uiteraard is het ook mogelijk om onder de 14 jaar mee te doen in een team 
voor de 100 x 100m 

• Kosten per team € 25 
• Ludieke aankleding van je team is een vereiste. 

• Inschrijven kan tot maandag 20 juni of tot het maximaal aantal deelnemers is 
bereikt (3 teams per baan). 

• Deelnemers verklaren door inschrijving te kunnen zwemmen en voldoende 
getraind te zijn om deze 100 x 100m of 50x 50m fysiek aan te kunnen. 

• Aanmeldingen naar zwemmen@debruinvis.nl met vermelding van de naam van 
het team, namen deelnemers en leeftijd deelnemers. Ook bij vragen kan dit 

emailadres gebruikt worden. 
• Startgeld bij voorkeur vooraf overmaken op: NL91 RABO 0122814967 t.n.v. De 

Bruinvis onder vermelding van de teamnaam en 100 x 100m. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de “ Maarten van der Weijden Foundation “. 

• Daarnaast kan je zelf ook nog extra geld ophalen / je team laten sponsoren voor 
de “ Maarten van der Weijden Foundation ” . 

Hopelijk tot ziens op bij onze afsluiter van de Bruinvis Zwemweek 2022! 

 


