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De International Talent Trophy (ITT) wordt sinds 2019 door PSV Zwemmen georganiseerd 

en is bedoeld om de jeugdleden kennis te laten maken met wedstrijden met een 

internationaal karakter. PSV Zwemmen organiseert een Junioren - Jeugd wedstrijd voor 

Nederland in een nieuw jasje. Naar Amerikaans voorbeeld wordt er in teamverband 

gestreden, maar tellen uiteraard ook de individuele prestaties mee. Het is een wedstrijd met 

internationale allure, zoals je die niet vaak ziet voor jongere zwemmers. 
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Algemene Bepalingen 

• De wedstrijd wordt gezwommen in een 50-meter bad onder de KZNB-regels.  

• Het staat verenigingen vrij meerdere teams in te schrijven tot een maximum van 3 

teams. Als een vereniging onvoldoende zwemmers kan samenbrengen voor een 

(additioneel) team, dan kunnen die zwemmers individueel ingeschreven worden, mits 

ze voldoen aan de leeftijdscategorie. Alle zwemmers dingen mee in het 

puntenklassement van de Crown Race. 

• Alleen door de FINA goedgekeurde badkleding is toegestaan.  

• Tijdens de wedstrijd hebben de zwemmers de beschikking over het 8-baans springbad 

(25 m) om in- en uit te zwemmen. Het 4-baans trainingsbad (50 m) is niet toegankelijk 

voor deelnemers van de ITT. 

• De organisatie maakt foto’s van de teams en van de prijsuitreiking. Verder zullen er 

impressiefoto’s worden gemaakt. Deze zijn na afloop van het toernooi terug te vinden 

via de website http://itt.psvzwemmen.nl 

 

International Talent Trophy (bepalingen alleen voor teams) 

a. Een team bestaat uit 12 zwemmers (leeftijdscategorieën zijn onder voorbehoud, 

regels 2022-2023 KNZB):  

• 2 jongens geboren in 2009, 2010  

• 2 jongens geboren in 2007 of 2008 

• 2 jongens geboren in 2005 of 2006 

• 2 meisjes geboren in 2010 of 2011 

• 2 meisjes geboren in 2008 of 2009 

• 2 meisjes geboren in 2006 of 2007 

 

b. Als een team niet samengesteld is zoals hierboven beschreven, zal het niet worden 

toegelaten als team. De zwemmers zullen in dat geval als reguliere zwemmers aan 

het programma worden toegevoegd. Om fouten te voorkomen wordt aanbevolen om 

de bijlage “Teamindeling ITT” te gebruiken.  

 

c. Gedurende het toernooi verzamelen teams punten waarmee zij zich kunnen 

kwalificeren voor de teamfinale. Per programmanummer (dus zowel voor de jongens 

als voor de meisjes) wordt voor elke leeftijdscategorie bepaald wie de snelste 

zwemmer van het team is. De FINA punten van deze zwemmer tellen mee voor het 

FINA punten totaal van het team. De 8 teams met de meeste FINA punten plaatsen 

zich voor de teamfinale.  
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d. In de teamfinale wordt bepaald wie de International Talent Trophy wint. De teamfinale 

bestaat uit de nummers 34, 35, 36 en 37 van het programma die gezwommen 

worden op zondagmiddag.  

 

e. Voor de 8 beste teams die zich kwalificeren geldt het volgende: 

• Voor aanvang van programmanummer 33 (Crown Race) moet ieder 

gekwalificeerd team de teamindeling voor programma 34, 35, 36 en 37 inleveren 

bij de organisatie op het formulier dat te vinden is in de bijlage. 

• In de teamfinale dient elk teamlid tijdens exact 2 programmanummers te 

zwemmen. Als hier niet aan voldaan wordt, wordt het team gediskwalificeerd. 

• Teams mogen niet aangevuld worden met andere zwemmers. 

• Teams die geen indeling hebben doorgegeven aan de organisatie, worden 

uitgesloten van deelname aan de teamfinale.  

• In de teamfinale begint de puntentelling op 0. De teams kunnen vervolgens voor 

de programmanummers 34, 35, 36 en 37 de volgende punten verdienen: 

1e plaats:  20 punten 

2e plaats:  16 punten 

3e plaats:  12 punten 

4e plaats:   10 punten 

5e plaats:  8 punten 

6e plaats:  6 punten 

7e plaats:  4 punten 

8e plaats:  2 punten    

Het team dat zo in totaal de meeste punten verdiend tijdens de teamfinale wint 

de International Talent Trophy (wisselbeker). Bij een gelijk aantal punten zijn de 

FINA punten die vóór de teamfinale zijn gehaald, doorslaggevend.  

 

f. Programmanummer 37: Mystery Medley Relay 

De Mystery Medley Relay (programmanummer 37) is een 8x50 m wisselslagestafette 

vol verrassingen, omdat de volgorde van de slagen voor elk team anders is. De 

opstelling (de volgorde van de zwemmers) moet voor programmanummer 33 (Crown 

Race) ingediend zijn bij de jury. Voor aanvang van de estafette wordt door de 

scheidrechter door loting bepaald welk team in welke baan zwemt. Bij de baan zelf is 

aangegeven in welke volgorde de 8x50 m wisselslag gezwommen moet worden. Dit 

is per baan anders, maar bestaat wel altijd uit 2x vlinderslag, 2x rugslag, 2x 

schoolslag en 2x vrije slag. De jongens starten aan de startzijde en de meisjes aan 

de keerpuntzijde. De slag die de jongens heen zwemmen, zwemmen de meisjes 

terug. Uiteraard mag de volgorde van zwemmers bij het startblok niet meer gewijzigd 

worden. Rugslag wordt vanuit het water gestart.  
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Programmanummer 33 Crown Race  

(bepalingen voor individuele zwemmers en teamleden) 

a. De 10 beste jongens en de 10 beste meisjes van elke van de drie leeftijdscategorieën 

plaatsen zich voor de Crownrace. De plaatsing is op basis van de FINA punten die de 

zwemmers behaald hebben in maximaal 6 individuele afstanden die gezwommen zijn 

op vrijdag en zaterdag.   

b. Tijdens de Crown Race wordt een 50 m vrije slag gezwommen. Elke 

leeftijdscategorie zwemt in een eigen baan, de meisjes in banen 2, 3 en 4, de jongens 

in banen 6, 7 en 8.  

c. De nummers 10 van elke categorie starten als eerste en mogen na de race plaats 

nemen op de troon. Daarna starten de nummers 9 van elke categorie. Als de nummer 

9 sneller is dan de nummer 10 dan neemt de nummer 9 de troon over, zo niet dan 

blijft nummer 10 op de troon zitten. Dit gaat zo door tot en met de 10e serie waarin de 

nummers 1 zwemmen. De snelste zwemmer is Koning(in) van zijn/haar categorie. 

d. Alle zwemmers kunnen zich gedurende het toernooi plaatsen voor de Crown Race. 

Het maakt hiervoor niet uit of je individueel of met een team deelneemt. 

e. Afmelden voor deze race kan tot een uur na bekendmaking van de Crownrace 

indeling op zondagochtend. 

 

Inschrijven (ook voor individuele deelname) 

De inschrijfprocedure voor de ITT is als volgt: 

• Voor de inschrijving gelden 3 tijdsblokken; 

1. Voor buitenlandse teams opent de inschrijving op 1 oktober 2022 en sluit op 30 

november 2022. 

2. Voor Nederlandse teams opent de inschrijving op 1 december 2022 en sluit op 31 

januari 2023. 

3. Voor individuele zwemmers opent de inschrijving op 1 februari en sluit op 15 

februari 2023.  

Teams die zich in de vastgestelde periode hebben ingeschreven zijn zeker van 

plaatsing.  

• Tot 15 februari 2023 mogen zwemmers in een team vervangen worden door een andere 

zwemmer. Echter de afstanden waarvoor is ingeschreven blijven hierbij gelijk, dus de 

nieuwe zwemmer neemt deel aan de afstanden van de oude zwemmer. 

• Ook voor individuele zwemmers geldt dat de jongens geboren moeten zijn tussen 2005 

en 2010 en dat de meisjes geboren moeten zijn tussen 2006 en 2011.  
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• Na sluiting van de inschrijvingen is het startgeld verschuldigd. Het startgeld is € 5,00 per 

individuele afstand en € 10,00 per estafette. 

• Inschrijftijden dienen gezwommen te zijn in de periode 1 september 2021 t/m 15 

februari 2023. 

• De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te zijn. 50 m 

tijden hebben voorrang op 25 m tijden. 

• Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te 

worden.  

• Wanneer de tijden waarmee ingeschreven wordt nog niet in de webkalender zijn 

geüpload of op swimrankings.net staan, dient u dit te melden in de email en een uitslag 

(pdf) of link naar de uitslag bij te voegen. 

• Inschrijvingen kunnen gemaild worden naar wedstrijdsecretariaat@psvzwemmen.nl met 

als onderwerp in de mail “Inschrijving ITT 2023 + de naam van uw vereniging”..De 

inschrijving dient de volgende bestanden te bevatten: 

1. SPLASH/Lenex-bestand (inclusief contactgegevens in Splash Teammanager) 

2. Deelnemerslijst (PDF bestand) op naam 

3. Deelnemerslijst (PDF bestand) op programma 

4. Volledig ingevulde bijlage ‘Teamindeling ITT’ 

5. Teamfoto ten behoeve van social media (niet verplicht wel gewenst) 

6. Het aantal ploegleiderskaarten vermeldt u in de inschrijvingsmail. 

• Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 

voorbeeld:  

2023-02-10=Zwemvereniging-ITT-inschr.lxf 

2023-02-10=Zwemvereniging-ITT-inschr.pdf 

• Per vereniging mogen er maximaal 3 teams ingeschreven worden. Hoe u meerdere 

teams kunt inschrijven, staat beschreven in de bijlage van deze bepalingen en is te 

vinden in deze link: 

https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=100

0042107 

• Wanneer u persoonlijk een email krijgt van de organisatie en u alle officials heeft 

aangeleverd, is de inschrijving correct verlopen. 

 

Officials 

• Voor het sluiten van de inschrijving ontvangen wij ook graag uw opgave van officials, via 

officialcoordinator@psvzwemmen.nl 
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• Per vereniging verwachten wij per dag 1 official per 4 zwemmers. Dit betekent 1 official 

bij 1-4 zwemmers, 2 officials bij 5-8 zwemmers, 3 officials bij 9-12 zwemmers etc. 

• De officials dienen tegelijkertijd met de aanmelding ingeleverd te worden. Graag in de 

mail aangeven welke officials beschikbaar zijn op vrijdag, zaterdag en/of zondag.  

• Indien u niet genoeg officials heeft opgegeven, kan uw inschrijving geweigerd worden. 

 

 

Plaatsing 

• Om de lengte van elke sessie tot een maximum te beperken, zullen alleen de snelste 

zwemmers per programmanummer worden geplaatst. Hierbij zal echter rekening worden 

gehouden met de verhouding junioren - jeugd in elk programmanummer.  

• Het staat de organiserende vereniging vrij om omwille van de tijd series samen te 

voegen en een maximaal aantal series te handteren. 

• Het staat de organiserende vereniging vrij om zwemmers van PSV toe te laten tot de 

wedstrijd die op basis van hun inschrijftijd niet geplaatst zouden worden. 

• Het staat de organiserende vereniging vrij om buitenlandse teams volledig toe te laten 

tot de wedstrijd, ongeacht de inschrijftijden. 

 

Startlijsten en afmeldingen 

• Op woensdag 01 maart 2023 zullen de startlijsten gepubliceerd worden op de website 

van de ITT http://itt.psvzwemmen.nl 

• Afmeldingen tot donderdag 9 maart 2023, 12.00 uur, zullen in de uitslag worden 

opgenomen als AFGEM. Na dit tijdstip wordt dit NG. Startgeld is in beide gevallen wel 

verschuldigd. Bij een NG zonder afmelding wordt een boete van €10,- bovenop het 

startgeld verrekend. 

 

Op de dag zelf 

• Het adres van het Pieter van den Hoogenband zwemstadion is: Antoon Coolenlaan 1, 

5644RX Eindhoven, tel. 040-2381112. 

• In de centrale hal zal aangegeven staan waar deelnemers en publiek voor de ITT zich 

kunnen melden.  

• Een half uur voor aanvang van het inzwemmen is de kassa geopend voor publiek. 

• Deelnemers mogen een half uur voor aanvang van het inzwemmen doorlopen naar de 

kleedlokalen. 

• Voor elke deelnemende vereniging liggen de deelnemerskaarten en coachkaarten 

tezamen met een aantal programma’s klaar. Er wordt 1 programma per coach en 
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aanvullend 1 programma per vereniging ter beschikking gesteld. Niet vooraf 

aangemelde coaches hebben geen toegang tot het zwembad. 

• De wedstrijd is te volgen via Splash Me en livetiming. De links vindt u op de website: 

http://itt.psvzwemmen.nl 

• Actuele informatie over deze wedstrijd, zoals verblijfmogelijkheden e.d. kunt u ook 

vinden op de website http://itt.psvzwemmen.nl.  

• Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar: itt@psvzwemmen.nl 

 

• De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving van de deelnemers en/of 

coaches te weigeren en/of de bepalingen van de wedstrijd aan te passen als de 

omstandigheden (denk aan COVID-maatregelen) daarom vragen. 
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Programma 

Onderstaande tijden zijn richtlijnen en onder voorbehoud! 

 

Vrijdag 10 maart 2023  

17.45 uur Inzwemmen 

18.30 uur Start wedstrijd 

21.00 uur  Einde wedstrijd 

 

Sessie 1 

Programma 1: 200 m rugslag   meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 2: 200 m rugslag   jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 3: 50 m vlinderslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 4: 50 m vlinderslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 5: 100 m vrije slag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 6: 100 m vrije slag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 7: 50 m schoolslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 8: 50 m schoolslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 9: 4x100 m wisselslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 2 series) 

Programma10:4x100 m wisselslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 2 series) 

 

 

Zaterdag 11 maart 2023  

11.15 uur Inzwemmen 

12.00 uur Start wedstrijd 

16.30 uur Einde wedstrijd 

 

Sessie 2 

Programma 11:400 m vrije slag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 4 series)  

Programma 12:400 m vrije slag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 4 series) 

Programma 13: 50 m rugslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 14: 50 m rugslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 15: 100 m schoolslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 16: 100 m schoolslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Pauze 

Programma 17: 200 m vrije slag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 18: 200 m vrije slag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 
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Programma 19: 100 m vlinderslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 20: 100 m vlinderslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 21: 200 m wisselslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 22: 200 m wisselslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 23: 4x200 m vrije slag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 2 series) 

Programma 24: 4x200 m vrije slag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 2 series) 

 

Zondag 12 maart 2023 

11.15 uur Inzwemmen 

12.00 uur Start wedstrijd 

16.00 uur Einde wedstrijd 

 

Sessie 3 

Programma 23: 400 m wisselslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 4 series) 

Programma 24: 400 m wisselslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 (max 4 series) 

Programma 25: 200 m schoolslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 26: 200 m schoolslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 27: 100 m rugslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 28: 100 m rugslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 29: 50 m vrije slag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 30: 50 m vrije slag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 31: 200 m vlinderslag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 32: 200 m vlinderslag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Pauze 

 

Programma 33: Crown Race 

Pauze (inzwemmen voor teamfinale)  

 

Teamfinale: 

Programma 34: 4x100 m vrije slag  meisjes junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 35: 4x100 m vrije slag  jongens junioren 1-4 en jeugd 1-2 

Programma 36: 8x50 m vrije slag  mix junioren-jeugd (4 jongens - 4 meisjes) 

Programma 37: 8x50 m Mystery Medley Relay (4 jongens - 4 meisjes) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkpLWyzq_hAhUBUlAKHXPpCbgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.psvzwemmen.nl/&psig=AOvVaw2MYdvAosqsm02M6xchl8g5&ust=1554232663264550
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi60M_czq_hAhXQEVAKHUFzCqwQjRx6BAgBEAU&url=http://itt.psvzwemmen.nl/&psig=AOvVaw2MYdvAosqsm02M6xchl8g5&ust=1554232663264550
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiir-vu0K_hAhVIKlAKHeZuCzoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.psvzwemmen.nl/&psig=AOvVaw3373GPANvptJH_g8lveS9k&ust=1554233432178680


 
 

International Talent Trophy  Bepalingen ITT 2023 
 
 
 

Bijlage – voorbeeld team inschrijvingen 
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Bijlage – Teamindeling ITT 

 

 

Naam Team:  

 

  
Zwemmer 1 Zwemmer 2 

Naam  Geboortejaar Naam  Geboortejaar 

Jongens 
2009, 2010 

       

Jongens 
2007, 2008 

        

Jongens 
2005, 2006 

        

     

Meisjes 
2010, 2011 

        

Meisjes 
2008, 2009 

        

Meisjes 
2006, 2007 
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Bijlage – Rekenvoorbeeld Teamfinale 

 

Team Dutch swimmers bestaat uit de volgende zwemmers: 

Pieter (2010), Ferry (2009), Maarten (2007), Marcel (2007), Arjan (2005), Arno (2005) 

Inge (2011), Sharon (2010), Ranomi (2008), Femke (2008), Marrit (2007), Marleen (2006) 

 

Uitslag 

200m rug 

Jongens  

2009-2010 

Jongens  

2007-2008 

Jongens  

2005-2006 

1e  …. Maarten …. 

2e  …. …. …. 

3e  Pieter …. …. 

4e  …. …. Arno 

5e  Ferry …. ….. 

 

Uitslag 

200m rug 

Meisjes 

2010-2011 

Meisjes 

2008-2009 

Mesjes 

2006-2007 

1e  Inge …. …. 

2e  …. …. …. 

3e  …. …. Marleen 

4e  …. Femke …. 

5e  …. Ranomi …. 

 

Uitslag 

100m vrij 

Jongens  

2009-2010 

Jongens  

2007-2008 

Jongens  

2005-2006 

1e  …. Marcel …. 

2e  …. …. Arno 

3e  …. …. …. 

4e  …. …. …. 

5e  Ferry …. Arjan 

 

Voor het puntentotaal van het TEAM worden nu de FINA punten meegenomen van de beste 

zwemmer in elke categorie. Van Pieter zijn dit de FINA punten van de 200m rug, van Ferry 

de FINA punten van de 100m vrij, van Maarten de FINA punten van de 200m rug, van 

Marcel de FINA punten van de 100m vrij, van Arno de FINA punten van de 200m rug en van 

de 100m vrij en Arjan heeft nog geen punten voor het team verdiend. Bij de meisjes hebben 

Inge, Femke en Marleen gezorgd voor FINA punten voor het team.  
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