
WZ&PC Purmerend Pinkstertoernooi 2020 
Hierbij zenden wij jullie de uitnodiging van het Pinkstertoernooi 2020 die gehouden zal 
worden van 30 mei tot en met 1 juni 2020. De wedstrijd zal gezwommen worden in het 
Leeghwaterbad te Purmerend. Het bad beschikt over 8 banen en elektronische 
tijdwaarneming. 
 

Zaterdagmiddag 
30 mei 2020 

Juryvergadering 
Inzwemmen 
Aanvang wedstrijd 

14.15 uur 
14.00 uur 
15.00 uur 

Zaterdagavond 
30 mei 2020 Finale programma Inzwemmen start 1 uur na einde middagsessie 

Zondagochtend 
31 mei 2020 

Juryvergadering 
Inzwemmen 
Aanvang wedstrijd 

08.15 uur 
08.00 uur 
09.00 uur 

Zondagmiddag 
31 mei 2020 

Juryvergadering 
Inzwemmen 
Aanvang wedstrijd 

13.45 uur 
13.30 uur 
14.30 uur 

Maandagochtend 
1 juni 2020 

Juryvergadering 
Inzwemmen 
Aanvang wedstrijd 

08.45 uur 
08.45 uur 
09.30 uur 

 

Wedstrijdbepalingen 
Tijdens de wedstrijd is het KNZB-reglement van toepassing. In alle gevallen waar het KNZB 
en/of dit wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie. 
 
Er geldt een 1-starts-regeling 

In verband met grote belangstelling en de maximale capaciteit van het zwembad kent de 
wedstrijd een maximum van 350 deelnemers. Deelnemers worden geplaatst naar volgorde 
van aanmelding. Na het bereiken van 350 deelnemers wordt een wachtlijst opgesteld. 
 
De zwemvereniging WZ&PC Purmerend is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor 
lichamelijke en/of materiële schade die aangebracht wordt tijdens dit sportweekend. 

Inschrijfbepalingen 
De inschrijving dient uiterlijk 20 mei 2020 20:00 uur binnen te zijn bij 
wedstrijdsecretariaat@wzpc.nl  
 
Vermeld de naam van de vereniging in het onderwerp van de mail en in uw inschrijfbestand. 
Voor de inschrijfbestanden graag de volgende naam-format gebruiken: 
2020-05-30=<verenigingsnaam>Pinkstertoernooi WZPC.lxf  
2020-05-30=<verenigingsnaam>Pinkstertoernooi WZPC.pdf 



U ontvangt een ontvangstbevestiging. Na het bovengenoemde tijdstip worden inschrijvingen 
niet meer in behandeling genomen.  
 
Uiterlijk 22 mei 2020 22:00 uur worden de voorlopige inschrijflijsten gepubliceerd op 
livetiming.wzpc.nl Verenigingen dienen deze zelf te controleren. 
 
Voor estafettes geldt dat er maximaal 2 series worden toegelaten. Toelating vindt plaats aan 
de hand van het tijdstip van aanmelden. Bij inschrijvingen met meerdere teams wordt in 
eerste instantie alleen het eerste team toegelaten. 

Afmeldingen 
Afmeldingen en wijzigingen kunnen tot uiterlijk 25 mei 2020 om 20.00 uur kosteloos worden 
doorgeven via wedstrijdsecretariaat@wzpc.nl. Na het verstrijken van dit tijdstip zullen er 
geen wijzigingen meer worden gemaakt in het programma! 
 
Na 25 mei 2020 20:00 kunt u zich afmelden via wedstrijdsecretariaat@wzpc.nl. 
De zwemmer krijgt de toevoeging AFGEM en is wel startgeld verschuldigd. 
 
Na aanvang wedstrijd kan er schriftelijk worden afgemeld bij de jurysecretaris.  
De zwemmer krijgt de toevoeging NG en is startgeld en een KNZB-boete verschuldigd. 
 
Zwemmers die tijdens de wedstrijd niet komen opdagen bij de start krijgen de toevoeging 
NGZA en er is startgeld en een KNZB-boete verschuldigd. 
 
Bij ziekmeldingen of blessures tijdens de wedstrijd heeft de scheidsrechter de bevoegdheid 
om te beslissen dat een zwemmer de toevoeging NG of AFGEM krijgt. 

Startgeld 
 
 
 
 

De vereniging krijgt via de mail een overzicht van het over te maken startgeld. Het bedrag 
dient uiterlijk 26 mei 2020  overgemaakt te zijn naar NL98 RABO 0354 1507 23 t.n.v. WZ&PC 
Purmerend o.v.v. 2020-05-30=Startgeld <naam vereniging> Pinkstertoernooi 
 
Restitutie van startgeld van tijdig afgemelde zwemmers volgt na de wedstrijd. 

Officials 
Bij elke inschrijving dienen één of meer officials opgegeven te worden. Zonder opgave van 
officials wordt de inschrijving niet verwerkt!  Graag bij inschrijven minimaal 1 official per 5 
zwemmers, per dagdeel opgeven om te fungeren bij ons toernooi. Zorg ervoor dat de 
inschrijving in sportlink bijgewerkt is. 
Voor officials zijn programma’s aanwezig. 
Voor officials die zaterdag zowel ’s middags als ’s avonds fungeren, verzorgen wij een kleine 
maaltijd. Voor officials die zondag de hele dag fungeren, verzorgen wij de lunch. 

50 meter € 3,00 400 meter € 6,00 
100 meter € 3,50 Estafettes € 2,00 
200 meter € 4,00   



Programma’s 
Er worden geen programma’s verkocht. Uiterlijk 26 mei 2020 zullen wij de startlijsten en het 
juryvoorblad naar de verenigingen sturen en publiceren op livetiming.wzpc.nl  
 
Voor trainers en coaches hebben wij de mogelijkheid om vooraf een programma te 
bestellen. Voor € 5,00 ontvangt de vereniging 1 programma per dagdeel. 

Uitslag 
De uitslag zal na afloop van de wedstrijd gemaild worden naar het wedstrijdsecretariaat van 
de verenigingen.  
 
WZ&PC Purmerend uploadt de uitslag en het voorblad naar de KNZB webkalender. 
 

Klassementen en prijzen 
Er zijn medailles voor de nummers 1,2 en 3 van ieder programmanummer per 
leeftijdscategorie. Voor de estafette zijn er per programmanummer medailles voor de 
nummers 1,2 en 3.  

Alleen de medailles voor de minioren nummers zullen in de hal worden uitgereikt, de 
medailles voor de andere programmanummers kunnen op een aangegeven tijdstip worden 
opgehaald. Je kunt alleen persoonlijk je medaille ophalen of door de ploegleider. Ze zullen 
niet meegegeven worden aan iemand anders.  

Finale 50m vrije slag 
Op de zaterdagavond wordt er een finale gezwommen van de 50m vrijeslag voor zowel de 
dames als heren. De 8 snelste zwemmers van de dames en de 8 snelsten van de heren 
plaatsen zich voor deze finale. Deze finale wordt gezwommen als een afvalrace. 
In de eerste serie zwemmen 8 zwemmers. In de tweede serie 4 zwemmers en in de derde 
serie nog maar 2. Tussen deze series zit slechts 3 minuten.  
Wij hopen dat deze finale voor spektakel gaat zorgen! 

Masters 
Voor de masters hebben wij dit jaar een klein klassement op zondag. De programma’s 20, 
26, 35 en 41 zijn masternummers. Alle 50m komen aan bod. De beste drie afstanden per 
deelnemer (FINA-punten) tellen mee voor het klassement. Voor de nummers 1 t/m 3 ligt er 
een prijs klaar. 
Om in aanmerking te komen voor de einduitslag moet er dus minimaal aan 3 afstanden 
meegedaan zijn. 
 

Kamperen 
Verenigingen hebben de mogelijkheid om te kamperen op het grasveld rondom het 
zwembad. Elektra is aanwezig. Toiletten van het zwembad staan ook ’s nachts ter 
beschikking. Het veld is geschikt voor zowel caravans, tenten en vouwwagens. 
 



Graag voor 30 april een indicatie doorgeven van het aantal deelnemers. Voor verdere info 
zie bijlage over het kamperen. 
Inschrijven voor het kamperen kan via www.wzpc.nl/kamperen 

Fun-estafette 
Na afloop van het laatste programma op maandag is de FUN-estafette. Daarvoor graag van 
tevoren al de groep aanmelden via www.wzpc.nl/funestatette  
 
En als we zeggen FUN, dan bedoelen we ook FUN. Dit jaar is het thema van de FUN-
estafette: Marvel. Het team dat het leukst verkleed is, krijgt een prijs. 

Overige 
Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en jurylid kunnen foto’s en/of filmbeelden 
gemaakt worden, welke vertoond kunnen worden via diverse website of sociale media van 
WZ&PC. Iedereen die bij wedstrijden van WZ&PC aanwezig is, verklaart zich automatisch 
hiermee akkoord. Indien u een geplaatste foto wil laten verwijderen, kunt u contact 
opnemen met website@wzpc.nl.  
 
De organisatie behoudt zich het recht om de bepalingen van de wedstrijd aan te passen. 
 
Met sportieve groet, 
WZ&PC Purmerend 
 

 
  



INFORMATIE AAN DE KAMPEERDERS                 
WZ&PC - Pinkstertoernooi 
 
Ook dit jaar is het mogelijk om, tijdens het WZ&PC Spurd Pinkstertoernooi, te kamperen op de 
Zonneweide van “het Leeghwaterbad”. Hieronder een aantal spelregels: 
 
Op de zonneweide is het toegestaan om tenten en een beperkt aantal caravans (6 á 8) te plaatsen. 
Het is niet toegestaan om met auto’s over de brug naar de zonneweide te rijden, caravans moeten 
dan ook met man/vrouwkracht op de zonneweide gezet worden. Om een eerlijke verdeling van 
caravanplaatsen te bewerkstelligen geldt hiervoor een voor inschrijving en laten we in eerste 
instantie maximaal 2 caravans per vereniging toe op de zonneweide. Belangrijk: De aanrijroute voor 
de zonneweide van het zwembad vindt plaats via de Purmerweg. 
Op het parkeerterrein wordt een gedeelte vrijgehouden voor de kampeerders met een camper of 
caravans die niet op de zonneweide kunnen staan. Alle kampeerders kunnen dag en nacht gebruik 
maken van de toiletten in het zwembad. Probeer deze ruimtes a.u.b. zo schoon mogelijk te houden. 
Douches zijn alleen te gebruiken tijdens de wedstrijden. 
 
Er mag op beide terreinen geen kampvuur worden aangelegd. Barbecues zijn wel toegestaan, maar 
houdt altijd een emmer zand of water bij de hand voor in geval van nood. Wij verzoeken u zo min 
mogelijk elektriciteit te gebruiken in verband met de piekbelasting van het zwembad. Dus geen 
elektrische barbecue of waterkoker gebruiken.  
 
Er zijn dag en nacht vrijwilligers van de zwemvereniging in het zwembad en op de zonneweide 
aanwezig. Zijn er problemen van ernstige aard kunt u altijd, ook ’s nachts, een beroep op deze 
personen doen. Let op geluidsoverlast, u bent met meerdere kampeerders, laten we het voor 
iedereen gezellig houden. Natuurlijk houdt u het kampeerterrein schoon en netjes.  
Er staan afvalcontainers op het terrein, gelieve hier uw afval in afgesloten vuilniszakken in te 
deponeren. Laat bij vertrek geen rommel achter! 
 
Het kampeerterrein zal op zaterdag 30 mei 2020 vanaf 10.00 uur beschikbaar zijn om de tenten te 
plaatsen op de door de vrijwilligers aangegeven plaatsen. Op maandag 1 juni 2020 willen wij graag 
dat binnen 1 uur na afloop van de wedstrijd het kampeerterrein netjes en schoon wordt 
achtergelaten. 
 
Voor het kamperen zal € 5,00 per persoon per nacht in rekening gebracht worden. 
Bij inschrijving willen wij graag een opgave van het aantal tenten, caravans en campers met het 
aantal kampeerders, verder willen we de naam van de persoon die voor uw vereniging het kamperen 
begeleidt. Op zondagavond zal bij het zwembad een ZWEMDISCO plaatsvinden, waarvoor alle 
deelnemers en begeleiders uiteraard zijn uitgenodigd. Op zondag zijn er toegangsbandjes 
verkrijgbaar tijdens de prijsuitreikingen, zonder bandje GEEN toegang tot de zwemdisco. 
 
Houdt u zich aan onze spelregels, dan komen er geen klachten. WZ&PC Purmerend kan dan ook 
volgend jaar zonder problemen toestemming krijgen om dit terrein als kampeerterrein te gebruiken. 
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd terecht bij ondertekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Pinkstercommissie 


