
BADMUTSEN 2022 

De kleuren 

vrije slag dames rood schoolslag dames blauw 

vrije slag heren geel schoolslag heren groen 

 

Hoe een vast startnummer bekomen 

We werken elk seizoen met een nieuwe lijst.  Daarom is het noodzakelijk dat iedereen een nieuw nummer 

aanvraagt. 

Het is aan te raden om een badmuts aan te vragen voor iedereen van de club waarvan je zeker weet dat ze aan 

meerdere wedstrijden zullen deelnemen 

De kosten 

De prijs van een vaste voorgenummerde siliconen badmuts is 8 euro.  Dit bedrag dient gestort te worden op 

onderstaand rekeningnummer: BE63 0689 3253 6708 met vermelding “Clubnaam + mutsen 2022”, bij de afhaling 

van de badmutsen in het begin van het seizoen vragen we om het betaalbewijs mee te brengen.   

Een los nummer kost 1,5 euro (en dit zowel voor een wedstrijd in de voor- als in de namiddag).  Wanneer men de 

losse nummers afhaalt op een wedstrijd dient er ook een waarborg van 5 euro per badmuts betaald te worden.     

Deze waarborg krijgt u terug als de badmuts de dag zelf droog terug wordt binnengeleverd.  Als dit niet het geval is 

vervalt de waarborg. 

Waar de badmuts aanvragen en wat vermelden bij de aanvraag 

De vaste badmutsen kan je aanvragen bij Jodie De Saedeleer (gsm: 0472/47 31 16) en dit t.e.m. 01/08/2022. 

De aanvraag kan gebeuren mail (badmutsen@zwemfed.be) 

Voor de aanvraag hebben we de volgende gegevens nodig: 

• Naam en voornaam van de sporter 

• Club  

• CV-nummer 

• Geslacht 

• Zwemstijl 

Gelieve dit document te gebruiken voor de aanvraag. 

Praktische zaken 

• Bij de inschrijving voor een wedstrijd is het verplicht om het nieuwe badmutsnummer op te geven.  Als je 

geen nummer opgeeft zal de zwemmer een badmuts toegekend krijgen door de inrichter. 

• De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden vanaf de eerste open water 

wedstrijd van het seizoen.   

• Eén afgevaardigde van elke club zal hiervoor na betaling (tonen betalingsbewijs) een document ter 

ontvangst dienen te ondertekenen en hij/zij zal zelf instaan voor de verdere verdeling van de ontvangen 

badmutsen binnen de eigen club. 

• Aangevraagde badmutsen die nog op 15/08 nog niet zijn afgehaald worden aangerekend aan de club en 

deze nummers worden terug vrijgegeven. 

• Er wordt niet deelgenomen aan een wedstrijd zonder badmuts.  Heb je de dag van de wedstrijd je 

badmuts niet bij of is ze stuk dan zal je de dag zelf met een “los” nummer zwemmen toegekend door de 

inrichter. 
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