
 

Junioren & Jeugd circuit 2016-2017 

Programma 

 

Deel 1 (8/9 oktober 2016) 

Series 

1 100m wisselslag jongens junioren 
 2 100m wisselslag meisjes junioren 
 3 400m wisselslag jongens jeugd 
 4 400m wisselslag meisjes jeugd 
 5 100m schoolslag jongens junioren voorronde 

6 100m schoolslag meisjes junioren voorronde 

7 100m schoolslag jongens jeugd voorronde 

8 100m schoolslag meisjes jeugd voorronde 

9 50m vlinderslag jongens junioren 
 10 50m vlinderslag meisjes junioren 
 11 50m vlinderslag jongens jeugd 
 12 50m vlinderslag meisjes jeugd 
 13 200m vrije slag jongens junioren voorronde 

14 200m vrije slag meisjes junioren voorronde 

15 200m rugslag jongens jeugd voorronde 

16 200m rugslag meisjes jeugd voorronde 

17 100m rugslag jongens junioren 
 18 100m rugslag meisjes junioren 
 

      Finales 

5 100m schoolslag jongens junioren 1-2 finale 

5 100m schoolslag jongens junioren 3-4 finale 

6 100m schoolslag meisjes junioren finale 

7 100m schoolslag jongens jeugd finale 

8 100m schoolslag meisjes jeugd finale 

13 100m vrije slag jongens junioren 1-2 finale 

13 100m vrije slag jongens junioren 3-4 finale 

14 100m vrije slag meisjes junioren finale 

15 200m rugslag jongens jeugd finale 

16 200m rugslag meisjes jeugd finale 

19 4x100m vrije slag mixed (volgorde vrij) 
   



 

Junioren & Jeugd circuit 2016-2017 

Programma 

 

Deel 2 (10/11 december 2016) 

Series 

1 400m wisselslag jongens junioren 
 2 400m wisselslag meisjes junioren 
 3 100m vlinderslag jongens jeugd voorronde 

4 100m vlinderslag meisjes jeugd voorronde 

5 100m vlinderslag jongens junioren voorronde 

6 100m vlinderslag meisjes junioren voorronde 

7 50m vrije slag jongens jeugd 
 8 50m vrije slag meisjes jeugd 
 9 50m schoolslag jongens junioren 
 10 50m schoolslag meisjes junioren 
 11 200m schoolslag jongens jeugd voorronde 

12 200m schoolslag meisjes jeugd voorronde 

13 200m rugslag jongens junioren voorronde 

14 200m rugslag meisjes junioren voorronde 

15 100m wisselslag jongens jeugd 
 16 100m wisselslag meisjes jeugd 
 17 100m vrije slag jongens junioren 
 

18 100m vrije slag meisjes junioren 
 

      Finales 

3 100m vlinderslag jongens jeugd finale 

4 100m vlinderslag meisjes jeugd finale 

5 100m vlinderslag jongens junioren 1-2 finale 

5 100m vlinderslag jongens junioren 3-4 finale 

6 100m vlinderslag meisjes junioren finale 

11 200m schoolslag jongens jeugd finale 

12 200m schoolslag meisjes jeugd finale 

13 100m rugslag jongens junioren 1-2 finale 

13 100m rugslag jongens junioren 3-4 finale 

14 100m rugslag meisjes junioren finale 

19 4x100m wisselslag mixed (d/h/d/h) 
   



 

Junioren & Jeugd circuit 2016-2017 

Programma 

 

Deel 3 (4/5 februari 2017) 

Series 

1 200m wisselslag jongens junioren 
 2 200m wisselslag meisjes junioren 
 3 100m vrije slag jongens jeugd voorronde 

4 100m vrije slag meisjes jeugd voorronde 

5 100m rugslag jongens junioren voorronde 

6 100m rugslag meisjes junioren voorronde 

7 400m vrije slag jongens jeugd 
 8 400m vrije slag meisjes jeugd 
 9 50m vrije slag jongens junioren 
 10 50m vrije slag meisjes junioren 
 11 50m rugslag jongens jeugd 
 12 50m rugslag meisjes jeugd 
 13 200m schoolslag jongens junioren voorronde 

14 200m schoolslag meisjes junioren voorronde 

15 200m wisselslag jongens jeugd voorronde 

16 200m wisselslag meisjes jeugd voorronde 

17 100m vlinderslag jongens junioren 
 

18 100m vlinderslag meisjes junioren 
 

      Finales 

3 100m vrije slag jongens jeugd finale 

4 100m vrije slag meisjes jeugd finale 

5 100m rugslag jongens junioren 1-2 finale 

5 100m rugslag jongens junioren 3-4 finale 

6 100m rugslag meisjes junioren finale 

11 200m wisselslag jongens jeugd finale 

12 200m wisselslag meisjes jeugd finale 

13 100m schoolslag jongens junioren 1-2 finale 

13 100m schoolslag jongens junioren 3-4 finale 

14 100m schoolslag meisjes junioren finale 

19 4x100m vrije slag mixed (h/d/h/d) 
  

  



 

Junioren & Jeugd circuit 2016-2017 

Programma 

 

Deel 4 (1/2 april 2017) 

Series 

1 400m vrije slag jongens junioren 
 2 400m vrije slag meisjes junioren 
 3 200m vrije slag jongens jeugd voorronde 

4 200m vrije slag meisjes jeugd voorronde 

5 200m vlinderslag jongens junioren voorronde 

6 200m vlinderslag meisjes junioren voorronde 

7 200m vlinderslag jongens jeugd 
 8 200m vlinderslag meisjes jeugd 
 9 50m rugslag jongens junioren 
 

10 50m rugslag meisjes junioren 
 

11 100m rugslag jongens jeugd voorronde 

12 100m rugslag meisjes jeugd voorronde 

13 100m vrije slag jongens junioren voorronde 

14 100m vrije slag meisjes junioren voorronde 

15 50m schoolslag jongens jeugd 
 

16 50m schoolslag meisjes jeugd 
 

17 100m schoolslag jongens junioren 
 

18 100m schoolslag meisjes junioren 
 

      Finales 

3 200m vrije slag jongens jeugd finale 

4 200m vrije slag meisjes jeugd finale 

5 100m vlinderslag jongens junioren 1-2 finale 

5 100m vlinderslag jongens junioren 3-4 finale 

6 100m vlinderslag meisjes junioren finale 

11 100m rugslag jongens jeugd finale 

12 100m rugslag meisjes jeugd finale 

13 100m vrije slag jongens junioren 1-2 finale 

13 100m vrije slag jongens junioren 3-4 finale 

14 100m vrije slag meisjes junioren finale 

19 4x100m wisselslag mixed (volgorde vrij) 
  

 

KNZB, Nieuwegein 8 juli 2016 


