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Bijlage 5 Overzicht van de aantallen starts in:_______________________________(locatie) 
 
 
1.1 Lange afstandswedstrijd binnen junioren klassementen 
  aantal jongens aantal meisjes 
 m vrije slag junioren   
 m tijdrace vrije slag junioren   
 m schoolslag junioren   
 m tijdrace schoolslag junioren   
aantal starts per sexe * * 

 
1.2 Lange afstandswedstrijd binnen jeugd/senioren klassementen 

  aantal heren aantal dames 
 m vrije slag jeugd/senioren   
 m vrije slag jeugd/senioren   
 m vrije slag jeugd/senioren   
 m tijdrace vrije slag jeugd/senioren   
 m schoolslag jeugd/senioren   
 m tijdrace schoolslag jeugd/senioren   
aantal starts per sexe * * 

 
1.3 Lange afstandswedstrijd binnen Masters klassementen 
  aantal heren aantal dames 
 m vrije slag Masters    
 m tijdrace vrije slag Masters   
 m schoolslag Masters    
 m tijdrace schoolslag Masters   
aantal starts per sexe * * 

 
1.4 Lange afstandswedstrijd minioren 
 aantal jongens aantal meisjes 
250m vrije slag minioren 1, 2 en 3   
250m schoolslag minioren 1, 2 en 3   
500m vrije slag minioren 4, 5 en 6   
500m schoolslag minioren 4, 5 en 6   
anders:   
aantal starts per sexe * * 

 
1.5 Andere open waternummers 
 aantal 

jongens/heren 
aantal 
meisjes/dames 

aantal mixed 

estafette nl.:    
ploegachtervolging nl.:    
anders nl.:    
aantal starts per sexe  * * * 

 
1.6 Prestatietochten 
250m vanaf 6 jaar aantal starts: 
500m vanaf 9 jaar aantal starts: 
1000m vanaf 12 jaar aantal starts: 
2000m vanaf 15 jaar aantal starts: 
totaal prestatietochten aantal starts: 
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1.7 Optelling van de totalen  
totaal jongens junioren aantal starts: * transport van 1.1 
totaal meisjes junioren aantal starts: * transport van 1.1 
totaal heren jeugd/senioren  aantal starts: * transport van 1.2 
totaal dames jeugd/senioren aantal starts: * transport van 1.2 
totaal heren Masters aantal starts: * transport van 1.3 
totaal dames Masters aantal starts: * transport van 1.3 
totaal jongens minioren  aantal starts: * transport van 1.4 
totaal meisjes minioren  aantal starts: * transport van 1.4 
totaal anders jongens/heren aantal starts: * transport van 1.5 
totaal anders meisjes/dames aantal starts: * transport van 1.5 
totaal anders mixed aantal starts: * transport van 1.5 
totaal prestatietochten aantal starts: * transport van 1.6 
   

 
  


