Pieter Challenge

WAAROM
Sinds 2008 is de Pieter Cup georganiseerd om kinderen te inspireren een Olympische droom na te
streven in het zwemmen. De Pieter Cup bestond uit diverse wedstrijdonderdelen voor kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar (minioren).
Met de komst van de World Cup Swimming naar Eindhoven en de betrokkenheid van Pieter als
toernooidirecteur is er behoefte aan een nieuw concept. Het past binnen de ambitie van Pieter om
naast het inspireren van jonge zwemmers in te zetten op de ontwikkeling tot een topzwemmer.
Het idee is om de inschrijving open te stellen voor alle kinderen die in het bezit zijn van KNZB
superspetters diploma of zwemdiploma B. Ze starten de dag met leerzame clinics waarbij aandacht
wordt besteed aan zwemtechniek (borstcrawl), stroomlijn en start. De clinics worden gegeven door
(oud) topzwemmers. Daarna wordt een wedstrijd gezwommen in de World Cup Swimming venue
waarbij de kinderen punten kunnen verdienen voor snelheid (te meten in tijd) en techniek (te meten
in cijfer voor uitvoering).
Deelnemers, ouders en fans worden uitgenodigd om de series van de World Cup Swimming bij te
wonen op vrijdagochtend. Hiervoor wordt een speciaal Pieter vak vrijgemaakt op de tribunes.
WIE
Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar die minimaal in het bezit zijn van KNZB superspetters
diploma of zwemdiploma B.
WAT
Clinics en zwemwedstrijd
WAAR
Pieter van den Hoogenband zwemstadion
WANNEER
Vrijdag 11 augustus 2017 tussen de heats en de finals van de World Cup Swimming
Er is een mogelijkheid om het programma ook op zondag aan te bieden bij grote belangstelling

TECHNIEK CLINICS
De clinics worden gehouden in het springbad en mogelijk ook in het trainingsbad (afhankelijk van
aantal inschrijvingen). De clinics worden georganiseerd in een circuit vorm. Elk onderdeel duurt 15
minuten waarna de groep doorschuift naar het volgende onderdeel. In totaal is een leeftijdsgroep 45
minuten bezig met de clinics. De kinderen worden voorbereid op de wedstrijd.
LEEFTIJDSGROEPEN
6 en 7 jaar
8 en 9 jaar
10,11 en 12 jaar

13.00 – 13.45 uur
14.00 - 14.45 uur
15.00 - 15.45 uur

SCHETS ORGANISATIEVORM

Starten

Stroomlijn

15 kinderen

15 kinderen

Borstcrawl
15 kinderen

Borstcrawl kan verplaatst worden naar trainingsbad bij groot aantal inschrijvingen.

WEDSTRIJD
In het wedstrijdbad wordt het wedstrijdonderdeel georganiseerd.
groep

tijd

onderdelen

6 en 7 jaar

13.00-14.00 uur
14.00-14.45 uur

In te vullen activiteit, bv KNZB superspetters
25m vrije slag tegen topzwemmer die benen zwemt
25m vrije slag cijfer voor start, stroomlijn en techniek

8 en 9 jaar

15.00-15.45 uur

50m vrije slag tegen topzwemmer die benen zwemt
50m vrije slag cijfer voor start, stroomlijn en techniek

10,11 en 12 jaar

16.00-16.45 uur

100m vrije slag tegen topzwemmer die benen zwemt
100m vrije slag cijfer voor start, stroomlijn en techniek

Uitwerken
-

-

Ceremonie/prijs/puntentelling
Per groep na afloop van wedstrijd doen, 1 foto met Pieter en winnaar + Pieter en groep
Jury voor uitvoering (pieter in jury niet handig icm ceremonie/foto)
Korting voor finale sessie
Inschrijfgeld:
7,50 ticket series, 10 euro voor totale programma. 2,50 per inschrijving naar programma van
More2win om kansarme kinderen aan zwemdiploma te helpen
Familieaanbod? Pakket van 2 volwassen + 2 kinderen van 35 voor 25 euro?
Werving van kinderen, via verenigingen/via bso/via camping, vakantiepark, via zwemscholen
Inschrijving en betaling van kinderen via website?
Samenwerking (oud) topzwemmers
Mogelijkheden tot uitbouwen concept, nadenken over doorgang indien WCS wegvalt?

