
 
 Soester Zwemvereniging De Duinkikkers 

 

Beste deelnemers aan de Soester Zwem4daagse, 

 

Leuk dat jullie mee gaan doen aan de Soester Zwem4daagse. Aanstaande 

maandag 18 oktober is het zover en mogen jullie van start gaan tijdens de Soester Zwem4daagse. 

 

Het belooft in ieder geval een sportieve/ gezellige week te worden. 

 

Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie op een rij gezet: 

 

- Locatie: Sportboulevard de Engh, Dalweg 181, Soest 

- Zwemmen kan elke dag (maandag t/m donderdag) tussen 18.00 – 20.00 uur. Er hoeft niet 

stipt om 18.00 uur gestart te worden, je kan ook gerust later starten. Voor 20.00 uur dient wel 

de afstand voltooid te zijn. De ervaring leert dat hoe later je komt hoe rustiger het is. 

- Elke dag zijn er leuke clinics of demonstaties, zie voor het schema verderop. 

- Vooraf en achteraf kan men zich bij voorkeur omkleden in de groepskleedkamers van het 

zwembad, met hierbij inachtneming de verdeling vrouwen/ mannen kleedkamer. Kinderen die 

hulp bij het omkleden nodig hebben en met een mannelijke begeleider zijn, kleden in de 

mannen kleedkamer om en met een vrouwelijke begeleider kleden in de vrouwen kleedkamer 

om. Uiteraard mag u ook thuis alvast uw zwemkleding aan doen. 

- Onze vrijwilligers staan voor u klaar in de hal en in het zwembad. Zij zijn te herkennen aan 

een rood shirt of trui en wijzen u de weg naar de kleedkamers. 

- In het wedstrijdbad dienen de deelnemers zich elke dag even te melden bij de “jurytafel” voor 

men te water gaat. (Dit hoeft dus niet in de hal van het zwembad).  

- Op baan  1 en 2 bieden wij ruimte voor de zwemmers van de 250 (en 500 meter). Op baan 3 

en 4 bieden wij de ruimte aan de 500 en 1.000 meter zwemmers.  Baan 5 en 6 zijn vrij voor de 

clinics. Afhankelijk van de drukte kunnen wij afwijken van deze indeling. Volg de aanwijzingen 

van de vrijwilligers in Duinkikkers clubkleding op. 

- Na elke 2 gezwommen banen ontvangt de deelnemer een elastiekje als bewijs. De 250 meter 

zwemmers dienen 5 elastieken te verzamelen, de 500 meter zwemmers 10 elastieken en de 

1.000 meter zwemmers 20 elastieken. Na het halen van de benodigde elastieken kunnen 

deze bij de Jurytafel ingeleverd worden en wordt er een stempel op de stempelkaart gezet.   

- Mocht je een dag niet kunnen zwemmen, kun je op een dag naar keuze de dubbele afstand 

zwemmen, geef dit uiteraard ook even aan bij de Jurytafel. 

- Op donderdag zullen wij aan alle deelnemers die de volledige afstand gezwommen hebben 

hun mooie medailles overhandigen. (Deze zijn af te halen bij de Jurytafel). 

- Wij hebben als vereniging geen faciliteiten voor het aanbieden van Eten en Drinken. Met een 

geldige QR-code kan er gebruik gemaakt worden van de sportkantine van Optisport. Zonder 

QR-code, kunt u bestellen bij de kassa in de hal zijde. 

- Uiteraard is het toegestaan om eigen eten- en drinken mee te nemen. Eventuele lege 

Petflesjes mogen als ze leeg zijn bij de Jurytafel gedoneerd worden. 

Deze zwem4daagse wordt medemogelijk gemaakt door onze sponsor: Kia van Mossel  

https://www.vanmossel.nl/kia/contact/vestigingen/van-mossel-kia-amersfoort 

 
 

Tevens wordt deze Zwem4daagse mede mogelijk gemaakt door: Schimmel Springkussen verhuur, 

Proef Catering en IJssalon Bemer. 

https://www.vanmossel.nl/kia/contact/vestigingen/van-mossel-kia-amersfoort


 
 Soester Zwemvereniging De Duinkikkers 

 

 

Programma (onder voorbehoud): 

Naast de deelname aan de zwem4daagse bieden wij nog leuke aanvullende 

activiteiten: 

• Maandag: 18:30 – 19:45:  Borstcrawl clinics voor jong en oud – 

o Ongeveer elk kwartier zal onder leiding van onze zwemtrainers een korte clinic 

gegeven worden om de borstcrawltechniek te verbeteren.  

• Maandag: 18:30 – 20:00:  lekker vrijspelen en ravotten met de matten onder toezicht 

van onze vrijwilligers; 

 

• Dinsdag: 18:30 – 19:45:  Clinic Duiken vanaf startblok/startduik clinic 

o Ongeveer elk kwartier zal onder leiding van onze zwemtrainers een korte clinic 

gegeven worden om de startduik te verbeteren.  

• Dinsdag: 18:30 – 20:00:  lekker vrijspelen en ravotten met de matten onder toezicht 

van onze vrijwilligers; 

• Dinsdag: 20:00 – 20:15 : Demonstratie estafette zwemmen door onze 

wedstrijdgroep. Kijk en ervaar hoe het er bij een echte zwemwedstrijd er aan toe 

gaat! Publiek kan zowel langs het bad, als boven op de tribune plaatsnemen. 

 

• Woensdag 18:30 – 19:45:  Funparcours 

o Onze jeugdtrainers zullen een leuk spelparcours klaarzetten, met leuke en 

sportieve onderdelen.  

 

• Donderdag 18:30 – 19:45: Clinics Waterpolo 

o Doorlopend zullen onze waterpolo trainers leuke clinics verzorgen. Hoe hard 

kan jij de bal gooien? Is zwemmen met een bal lastig? 

• Donderdag: 20:00 – 20:15 : Demonstratie Waterpolo wedstijd, ooit wel eens een 

waterpolo wedstijd in het echt gezien? Onze waterpoloërs zullen de strijd met 

elkaar aangaan en een mooie demonstatie waterpolo voor u verzorgen. Publiek 

kan zowel langs het bad, als boven op de tribune plaatsnemen. 

• Donderdag 18:30 – 20:00 uur: Springkussen 

o Onze sponsor Schimmel Springkussen verhuur zal (indien het weer het toelaat) 

een springkussen opzetten op de stoep van het zwembad. Voor heerlijk 

springplezier! 

o Onze sponsor IJssalon Bemer is ook aanwezig om iedereen die zijn medaille 

verdiend heeft, van een gratis ijsje te voorzien. De bon hiervoor zal tegelijk met 

de medaille uitgereikt worden. 

 

Wij wensen u veel (zwem) plezier toe tijdens de Soester Zwem4daagse. 

 

 

Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met Bart Leenen 

webshop@duinkikkers.nl/ 06-20173538 

mailto:webshop@duinkikkers.nl/

