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Wat te doen bij inschrijvingen met Splash TM open water 

Aan alle secretariaten en sportsecretariaten 
Beste sportvrienden 

Daar wij als Vlaas Sportcomité open water zwemmen in vergadering op 19/12/2015 hebben beslist dat alle clubs 
binnen de zwemfed verplicht dienen in te schrijven met splash Team Manager voor alle openwater 
zwemwedstrijden in België is het zeker nuttig om enkele praktische zaken op te lijsten. 

Dit zal onze inrichters veel werk besparen en zal de conformiteit van ons programma en de uitslag bevorderen. 

3 punten dewelke zeker moeten worden afgesproken nl: 

1. Verwijderen van de nummers vorig jaar uit TM 

2. Ingeven van de badmutskleur en nummer 

• Dit gaan we doen bij lid bewerken in TM 
• In het vakje gehandicapten uitzondering vullen we de mutskleur en nr in van de desbetreffende zwemmer 

of zwemster 
• Vb:    GROEN 100  GEEL 100 ROOD 100  BLAUW 100 
• Geen enkele afkorting gebruiken, kleur voluit schrijven zoals hierboven vermeld 

Let op: mutskleur en nummer van uw zwemmer dient u jaarlijks opnieuw in te vullen, daar deze nummers 
jaarlijks veranderen. 

3. Wat te doen met een zwemmer(ster) die zowel aan SS als VS wenst deel te nemen? 

• Deze zwemmer of zwemster zal 2x moeten ingebracht worden in uw ledenbestand van TM 
• 1 x zoals hij al was ingeschreven (voor VS  vrije slag) 

Vb HUFKENS JOZEF 
Bij de gehandicapten uitzondering vb GEEL 100 

• Wanneer hij of zij ook SS wenst te zwemmen moet deze zwemmer opnieuw worden ingebracht in de 
ledenlijst maar met een asterix (*) achter de voornaam. 
Vb HUFKENS JOZEF * 
Bij de gehandicaptenuitzondering de SS mutskleur en nr.  vb GROEN 100 

De asterix achter de voornaam dus enkel gebruiken voor zwemmers die buiten de VS ook extra SS wensen te 
zwemmen. 

Bij een zwemmer die enkel VS of enkel de SS zwemt geen asterix gebruiken achter de voornaam. 


