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Cijfergegevens – clubs en leden 
  

Deelname clubs aan open water wedstrijden 
 

aantal zwemmers per seizoen   

 2017 2018 

aantal clubs die deelnemen aan open water 
wedstrijden 79 92 

aantal buitenlandse clubs die deelnemen aan 
Vlaamse open water wedstrijden 20 34 

aantal Vlaamse clubs die deelnemen 49 49 

aantal Vlaamse clubs > 1 deelname met min 3 zw 21 20 

totaal aantal deelnemers 486 454 

zwemmers > 1 deelname 283 272 

 
Het aantal Vlaamse clubs dat deelneemt aan de wedstrijden blijft stabiel.    
Er zijn 20 Vlaamse clubs die echt actief zijn binnen het open water (min. 3 deelnemers die meer dan 1 
wedstrijd zwemmen).  Afgelopen seizoen was er een sterke verhoging van het aantal buitenlandse clubs 
die deelnemen aan onze open water wedstrijden. 
 
Deelnemers open water wedstrijden 
 

verdeling zwemmers per categorie (globaal)    

  2017  2018  
benjamins 51 10,45% 47 10,35% 

miniemen 60 12,30% 68 14,98% 

kadetten 56 11,48% 53 11,67% 

junioren 51 10,45% 42 9,25% 

sen A 53 10,86% 50 11,01% 

sen B 58 11,89% 43 9,47% 

sen C 47 9,63% 46 10,13% 

sen D 70 14,34% 64 14,10% 

sen E 30 6,15% 28 6,17% 

sen F 12 2,46% 13 2,86% 

 488  454  
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Verdeling per categorie (zwemmers > 1 wedstrijd) 

     

  2017  2018  
benjamins 20 7,07% 15 5,54% 

miniemen 34 12,01% 36 13,28% 

kadetten 28 9,89% 30 11,07% 

junioren 25 8,83% 20 7,38% 

sen A 26 9,19% 28 10,33% 

sen B 39 13,78% 33 12,18% 

sen C 35 12,37% 33 12,18% 

sen D 42 14,84% 42 15,50% 

sen E 25 8,83% 24 8,86% 

sen F 9 3,18% 10 3,69% 

 283  271  
 
In het algemeen is het aantal starts van de jeugdzwemmers (benjamins t.e.m. junioren) praktisch even 
groot als het aantal starten in de seniorcategorie (A tot en met D) 46 % t.o.v. 45 %.   
Als we kijken naar het aantal zwemmers dat start op meer dan 1 wedstrijd liggen de deelnames van de 
jeugdzwemmers wel een stuk lager als bij de seniors (37% t.o.v. 50%).   
Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is dat het aantal starts van de jeugdzwemmers (algemeen) 
minstens behouden blijft en indien mogelijk toeneemt.   
 
Acties 2019 
 

- Algemene promotie van het open water zwemmen (o.a. nieuwsbrief open water / facebookpagina / 
affiches...) 

- Organisatie van de Flanders Open Water Cup, waarmee we als zwemfederatie een duidelijk signaal 
willen geven aan clubs dat we het open water zwemmen ook een belangrijke tak van de zwemsport 
vinden. 

- Specifiek voor de jeugdzwemmers: 
- Het verder introduceren van de paco-joggings: in 2018 een eerste maal georganiseerd op de 
wedstrijd van VWZ 

- Introduceren van de mogelijkheid om deel te nemen aan open water wedstrijden met een 
startlicentie.   
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Trainers – opleidingen en bijscholingen 

 
In het voorbije seizoen zijn er geen specifieke opleidingsdagen en bijscholingen voor trainers, met een 
focus op open water, georganiseerd.  
 
Acties 2019 
 

- Op één van de twee Swimconferences proberen we om ook een spreker te hebben die gericht is op 
het open water zwemmen (indien mogelijk iemand met ervaring in de combinatie binnenbad en 
open water). 

- Tegen de start van het zomerseizoen 2019 zullen we ook een SwimExperience organiseren voor de 
open water zwemmers.  In deze training zal er gewerkt worden op de typische open water skills. 
Trainers kunnen hier aansluiten en dit moment kan voor hen meetellen bij de permanente vorming. 
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Sportaanbod competitief & recreatief 

 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES 

 

OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en 
brede zwemsportbeoefening. 
 
A8.1.1 → A8.1.4 Sportmodel 
 
De Vlaamse Zwemfederatie tracht ervoor te zorgen dat er voor alle disciplines een competitief/recreatief 
wedstrijdaanbod is, aangepast aan de behoeften en noden van onze clubs en leden. 
 

Open water competities        

 2008 2012 2016 2017 2018 

aantal gepland 15 11 10 11 11 

aantal georganiseerd 11 9 10 11 10* 

gemiddeld aantal starts/wedstrijd 136 181 185 155 153 

aantal starts 
(vanaf 2017 enkel nog effectieve starts) 1495 1632 1849 1710 1533 

  
 

 

*in 2018 heeft de Waalse zwemclub (HELIOS) hun geplande open water wedstrijd niet georganiseerd. 
 
Open water recreatieve wedstrijden 
 
Op dit ogenblik is er op elke competitiewedstrijd ook een aanbod van één of meerdere recreatieve 
wedstrijden.  In 2018 hebben we hiervan ook een recreatieve kalender gepubliceerd. 
 
We hebben op dit ogenblik geen zicht op het aantal deelnemers aan deze recreatieve wedstrijden.   
 
 Acties 2019 
 

- Oplijsten van het aantal deelnemers aan de recreatieve open water wedstrijden.  
(clubs zullen gevraagd worden om dit door te geven) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officialopleidingen 
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OD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen 
 

Tabel: Overzicht aantal officials Open Water Zwemmen 
 

 2017 2018 

Totaal aantal officials 59 61 

Verdeling/functie   

TAKO 53 55 

JO 18 17 

SO 14 15 

ZO 17 19 

KO 11 11 

 
Binnen de discipline open water zien we het laatste jaar terug een lichte stijging.   
Er zijn 4 nieuwe personen bijgekomen en 2 personen hebben afgehaakt.  Officials die instappen in het 
open water blijven zich ontwikkelen en groeien door naar de verschillende fases van opleidingen.  
 
Jaarlijks is er ook een bijscholing voor de kamprechters. 
 
40 clubs hebben het voorbije seizoen geen official geleverd op één of meerdere wedstrijden.  Dit willen we 
graag verminderen in de loop van de volgende seizoenen. 
 
Acties 2019: 

- In het voorjaar zullen we actief communiceren en promotie maken over de officialopleiding open 
water. 
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Werking Vlaamse Sportcommissie Open Water 
 
 

In 2018 bestond de Vlaamse Sportcommissie Open Water uit 7 leden 

o Jozef Hufkens (ZGEEL) 2016-2020 - voorzitter  

o Roland Montens (BYK) 2018-2022 - ondervoorzitter 

o Etienne Jooris (ZVW) 2018-2022 – secretaris 

o Jan Cocquyt (LOR) 2018-2022  

o Franky Joos (FIRST) 2016-2020  

o Geert Vanhoof (SWEM) 2018-2022 

o Inge Leeten – VZF personeelslid 

Zij vergaderden 10x 

Alle informatie vind je up to date op onze website  

http://www.zwemfed.be/over-vzf/structuur/sportbesturen/open-water-zwemmen

