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Cijfergegevens 
  

Competitie 
 
Deelname clubs aan open water wedstrijden 
 

Aantal zwemmers per seizoen    

 2017 2018 2019 

aantal clubs die deelnemen aan open 
water wedstrijden 79 92 75 

aantal buitenlandse clubs die 
deelnemen 20 34 17 

aantal Vlaamse clubs die deelnemen 49 49 50 

aantal Vlaamse clubs > 1 deelname 
(min. 3 zwemmers) 21 20 27 

totaal aantal deelnemers aan het 
open water circuit 486 454 449 

totaal aantal deelnemers > 1 
deelname 283 272 277 

 
Het aantal Vlaamse clubs dat deelneemt aan de wedstrijden blijft stabiel (lichte stijging). 
Er zijn 27 Vlaamse clubs die echt actief zijn binnen het open water (min. 3 leden die meer dan 1 wedstrijd 
zwemmen), dit is een stijging t.o.v. de vorige seizoenen. Hierdoor zien we ook een stijging in het aantal 
zwemmers dat deelneemt aan meer dan 1 wedstrijd.  Afgelopen seizoen hebben er wel minder 
buitenlandse clubs deelgenomen aan onze wedstrijden.    
 
Deelnemers open water wedstrijden 
 
Verdeling zwemmers per categorie (globaal) 
    

 2017   2018   2019  
11-12 J 51 10,45%  47 10,35%  34 7,57% 

13-14 J 60 12,30%  68 14,98%  62 13,81% 

15-16 J 56 11,48%  53 11,67%  56 12,47% 

17-18 J 51 10,45%  42 9,25%  38 8,46% 

SEN A 53 10,86%  50 11,01%  57 12,69% 

SEN B 58 11,89%  43 9,47%  49 10,91% 

SEN C 47 9,63%  46 10,13%  44 9,80% 

SEN D 70 14,34%  64 14,10%  67 14,92% 

SEN E 30 6,15%  28 6,17%  27 6,01% 

SEN F 12 2,46%  13 2,86%  15 3,34% 

 488   454   449  
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Verdeling per categorie (zwemmers > 1 wedstrijd) 
  

 
 
De doelstelling om het % jeugdzwemmers te behouden en indien mogelijk te laten stijgen is niet gelukt.  Er 
is een lichte daling merkbaar zowel in het totaal aantal starts (42% t.o.v. 46%) als in het percentage 
jeugdzwemmers dat deelneemt aan meer dan één open water wedstrijd (31,7 % t.o.v. 37 %) .  Een reden 
hiervoor kan zeker liggen aan het wegvallen van de wedstrijd in Geel.  Traditiegetrouw nemen op deze 
wedstrijd veel jeugdzwemmers deel.  Uiteraard zal deelname van de jeugdzwemmers een aandachtspunt 
blijven de volgende seizoenen.    
 
Startlicenties 
 
Sinds 2019 is het ook mogelijk om deel te nemen aan de open water wedstrijden d.m.v. een startlicentie.  
Op deze manier hopen we niet-VZF leden aan te moedigen om deel te nemen aan onze wedstrijden.  
Afgelopen seizoen zijn er op deze manier 14 starts extra geweest.  
We verwachten dat dit systeem nog de kans moet krijgen om verder uit te groeien.   
 

Flanders Speedo Open Water Cup 

 
In 2019 heeft de VZF voor de eerste maal zelf een open water wedstrijd georganiseerd.  Deze heeft 
plaatsgevonden op het Sport Vlaanderen domein Hazewinkel in Willebroek.   
Als VZF waren we tevreden met de eerste editie van deze wedstrijd. Deze wedstrijd zal ook in 2020 
doorgaan en we hopen dat deze een vaste waarde mag worden op de (inter)nationale kalender. 
 

Acties 2020 

 
Om het open water meer in “the picture” te zetten is het noodzakelijk om verder in te zetten op  promotie.   

- Vorig seizoen hebben we hier reeds een aanzet voor gegeven door de oprichting van de 
facebookpagina.  

- Dit seizoen willen we de wedstrijdorganisatoren nog meer tools geven om ook via deze weg 
reclame te maken voor hun wedstrijden. 

- Het is tevens nodig om meer promotie te maken rond de mogelijkheid van de startlicenties.  Hier 
zal er contact opgenomen worden met de V.T.D.L. en de recreatieve federaties F.R.O.S. en SPORTA. 

- Daarnaast willen we in 2020 ook bekijken hoe we het aanbod (competitie/recreatief) zo 
aantrekkelijk mogelijk kunnen maken en hoe we bepaalde doelgroepen (bv. masters) kunnen 
aantrekken.  Deze zaken zullen mee-opgenomen worden in het volgend beleidsplan. 
 

  

2017 2018 2019

11-12 J 20 7,07% 15 5,54% 12 4,33%

13-14 J 34 12,01% 36 13,28% 28 10,11%

15-16 J 28 9,89% 30 11,07% 29 10,47%

16-18 J 25 8,83% 20 7,38% 19 6,86%

SEN A 26 9,19% 28 10,33% 34 12,27%

SEN B 39 13,78% 33 12,18% 29 10,47%

SEN C 35 12,37% 33 12,18% 47 16,97%

SEN D 42 14,84% 42 15,50% 41 14,80%

SEN E 25 8,83% 24 8,86% 22 7,94%

SEN F 9 3,18% 10 3,69% 16 5,78%

283 271 277
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Trainers – opleidingen en bijscholingen 
 

Op 25 mei 2019 is er voor de eerste maal een SwimExperience open water doorgegaan.  
Enkele trainers (3) zijn ingegaan op het aanbod om deze training bij te wonen.  Dit initiatief zal ook 
georganiseerd worden in 2020.  
 
Op 7 september 2019 is Ronald Stolk komen spreken op de Swimconference.  Ronald was de voorbije jaren 
actief als talentscout van het open water voor de KNZB.   Voor het seizoen 2020-2021 gaan zullen we 
opnieuw min. 1 spreker voorzien voor op min. één van de twee swimconferences. 
 

 

Sportaanbod competitief & recreatief 
 

OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en 
brede zwemsportbeoefening. 
 
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 (A8.1.1 - A8.1.4 
Sportmodel) 
 
Open water competities  
       

  2008 2012 2016 2017 2018 2019 

aantal gepland 15 11 10 11 11 13 

aantal georganiseerd 11 9 10 11 10* 10* 

gemiddeld aantal 
starts/wedstrijd 

136 181 185 155 153 153 

aantal starts 

1495 1632 1849 1710 1533 1528 (vanaf 2017 enkel nog effectieve 

starts) 

 

 

*in 2019 hebben 2 Waalse organisaties de  geplande open water wedstrijden  niet georganiseerd.  Daarnaast 
was de zwemclub van Geel genoodzaakt om hun wedstrijd af te lasten wegens de aanwezigheid van 
blauwalg. 
  
Aantal deelnemers aan de open water Paco 
 
Sinds 2018 is er ook een Paco aanbod voor zwemmers in het open water.  De richtlijnen hiervoor zijn de 
volgende: 

- Zwemafstand is max. 250m 
- Er zijn redders aanwezig in het water (verzekeren veiligheid) 
- Deze zwemjogging heeft als doelgroep  9 – 12 jarigen (al dan niet met een competitievergunning). 

 
In 2018 stond er 1 open water Paco op de kalender.  In 2019 waren er 3 wedstrijdorganisaties die dit 
aanbod hadden en in totaal hebben er 33 zwemmers deelgenomen. 
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Aantal deelnemers recreatieve zwemjoggings 
 
Vanaf 2019 houden we ook het aantal starten van de recreatieve zwemjoggings bij.  Om op deze manier na 
te gaan of we er in slagen om met deze recreatieve wedstrijden meer sporters te laten kennismaken met 
deze sporttak. 

 

Officialopleidingen 
 

OD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen 
 
Na afloop van het seizoen 2019 zijn er schrappingen doorgevoerd.  Alle personen die in de 3 laatste 
seizoenen niet gefungeerd hebben zijn geschrapt.  Hierdoor zijn er voor de meeste functies minder officials 
dan het jaar voordien.  Als we echter vergelijken met 2016 zien we een behoorlijke stijging in het aantal 
TAKO en ook op de andere functies merken we een lichte stijging op of is het aantal hetzelfde gebleven.    
 
Overzicht aantal officials Open Water Zwemmen 

Overzicht functies 
 

2016 2017 2018 
 

2019 

TAKO 42 53 55 51 

JO 17 18 17 17 

SO 13 14 15 15 

ZO 17 17 19 23 

KO 9 11 11 11 
Totaal aantal officials 49 59 61 56 

 
Nieuwe officials in 2019 

 

Taak Aantal personen die in 2019 
geslaagd zijn voor deze 

opleiding 

TAKO 5 
JO / 

SO / 
ZO 3 

KO 1 

 
Opleidingen 
 
In april is de jaarlijkse bijscholing voor kamprechters doorgegaan. 
 
Tekort officials (boetes) 
 
34 clubs hebben het voorbije seizoen geen official geleverd op één of meerdere wedstrijden.  Dit is een 
vermindering van het jaar voordien.  Uiteraard blijft dit nog veel.  We zullen blijven inzetten op de 
promotie voor het volgen van een officialopleiding en we benadrukken dat deze opleiding laagdrempelig is. 
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Acties 2020 

 
- In het voorjaar zullen we actief communiceren en promotie maken over de officialopleiding open 

water. 
- Clubs die frequent een boete ontvangen, zullen persoonlijk aangeschreven worden.  

 
 
 

Werking Vlaamse Sportcommissie Open Water 
 
In 2019 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 (ALZV) 2018-2022  

o Franky Joos (FIRST) 2016-2020  

o Geert Vanhoof (SWEM) 2018-2022 

o Inge Leeten – VZF personeelslid 

 

Uitgenodigd op de vergaderingen: 

o Jarne Woutermaertens (SCSG)  

 

In 2019 zijn er 10 vergaderingen geweest van de commissie. 

Alle informatie vind je up-to-date op onze website  

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