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Opstart selectiewerking Nationaal Junior Team 

02/07/2020 

 
 

Beste clubs, zwemsters, ouders, 
 

Volgend seizoen 2020-2021 start de selectiewerking terug op met het Nationaal Junior Team. 

Hieronder vinden jullie info over de selectieprocedure en enkele organisatorische zaken. 

Leeftijden 
We richten ons tot zwemsters geboren in 2003-2004-2005 

Doel 
Deelname aan een internationale wedstrijd met een Technisch en Free team, om daar de nodige limietpunten 
te halen en zo een kans maken op deelname aan het EK Junioren. De limietpunten worden in september 
vastgelegd door de Sportcel Artistiek Zwemmen binnen KBZB. 

Selectiemoment 
Na het BK Junioren in Eeklo op 11/10 van +/-18u00-20u00 

 
Het uur kan nog aangepast worden van zodra we weten hoeveel deelnemers er zijn aan het BK. 

Selectieprocedure 
Zwemsters geboren in 2003 en 2004 moeten het volledige Technisch team kennen en kunnen. Video en muziek 
zijn beschikbaar via volgende linken: 

Opname van het Technisch Team tijdens Wolf 
Cup: https://www.dropbox.com/s/0ojbfb8zmg8m4i5/Tech_team_WolfCup.MOV?dl=0 

 
Tech Team volledig tijdens training: 
https://www.dropbox.com/s/vlc4bp3o1rto9xx/Tech_team_entrainement.MOV?dl=0 

 
Muziek: 
https://www.dropbox.com/s/4msmsitc890p82l/BEL_Junior_Tech_Team.MP3?dl=0 

 
Bij de selectie zullen de zwemsters slechts een deel van de routine moeten zwemmen, welk deel wordt pas ter 
plaatse beslist. Elke deelnemer zal de eerste tel van de cascade gebruiken. 

 

Uitzondering voor zwemsters geboren in 2005. 
 

Gezien zij op dat moment nog druk bezig met de voorbereiding van het BK Kadetten, moeten zij enkel de 
technische elementen met een voorafgaande armbeweging of boost + het laatste figuur volledig uitvoeren op 
muziek. 
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Aantal trainingen 
1 à 2 trainingen per maand + een 2 daagse tijdens de Herfstvakantie, tijdens de Kerstvakantie en tijdens de 
Krokusvakantie 

Data van de trainingen 
Voorlopig leggen we maar we maar 2 trainingen vast wegens de Corona crisis: 

 
• Zondag 25/10 (Plaats en uurrooster volgen later) 
• Zondag 15/11 (Plaats en uurrooster volgen later) 

Inschrijvingen voor de selectie 
Ten laatste 15 september via mail naar ffbn@ffbn.be met in cc. els.audenaert@zwemfed.be en 
ingrid.de.kimpe@zwemfed.be.  

Indien meer info nodig is, neem contact op met Laurence Lambremont laurence.lambremont@gmail.com. 

CoE/Nationaal Team 
Op 6 september vindt ook de selectiedag voor het CoE plaats. De uitnodigingen voor de selectiedag of 
informatie naar de bestaande leden van de CoE worden op 2 juli naar de clubverantwoordelijken gestuurd. 
Zwemster die willen deelnemen of verder willen participeren worden gevraagd om zich aan te melden vóór 31 
juli bij micheline.linard@gmail.com en hierbij ook kenbaar te maken of ze ook deelnemen aan de selectiedag 
voor het Nationaal Junior Team zodat zij hier rekening mee kunnen houden. 


