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DE WEDSTRIJD 

A.  VOOR DE WEDSTRIJD  

1.  Ter inzage op het jurysecretariaat 

• Originele inschrijvingsdocumenten.  

• FINA + VZF Sportreglementen Zwemmen (actuele versie). 

• Goedgekeurd voorprogramma (K) MET goedgekeurd wedstrijd-, beker- of wisselbekerreglement. 

• Lijst officials.  

• Lijst deelnemende clubs + overzicht aantal individuele inschrijvingen en aflossingen. 

Beide documenten dienen als basis voor het invullen van het ‘Wedstrijdverslag’ 

(‘aantal inschrijvingen’ + ‘onvoldoende officials’). 

• Lijst afgevaardigden MET licentie-nummer. 

Alle afgevaardigden dienen zich 45‘ vóór aanvang wedstrijd VERPLICHT te melden op het 

jurysecretariaat, handtekenen de aanwezigheidslijst EN bezorgen dan meteen de ‘FF lijst’. (nuttig voor het 

eventueel alsnog samenvoegen van reeksen). 

2. Niet te vergeten door organiserende club 

• Startkaarten ingeschreven zwemmers (enkel startlijsten ZEER onhandig bij manuele tijdopname). 

• Jurybriefjes: K - ZW - A - KP 

• Programma’s OF startlijsten (in combinatie met startkaarten) voor officials. 

• Voor de clubs (briefomslag): 

o forfaitlijsten  

o OPTIONEEL (gepersonaliseerde) programma’s (ook via website) 

o reglementair aantal vrijkaarten voor trainers/afgevaardigden/officials                                         

o blanco aflossingsbriefjes (in te dienen op verzoek K) 

3. Te controleren 

• Forfaits: NOOIT VOORAF de startkaarten verwijderen en/of opzij houden, wel aanduiden op eigen 

programma ter controle na elke reeks (= verbeterd programma) (= ook handig voor K). 

• Toelatingsbrieven overgangen buiten transferperiode.   

• Eventuele ‘Informatiefiche G-zwemmer’, onmiddellijk te melden aan de K. 

• Startkaarten: 

o zonder oproepkamer: per baan 

o met oproepkamer: per reeks (let op 50m wedstrijden in 50 m bad)                       

4. Samenvoegingen  

• Op de ingeleverde FF lijsten die u door de afgevaardigden worden bezorgd bij ondertekening van de   

aanwezigheidslijst staan vermeld: 

o FF’s van afwezige zwemmers 

• Aan de hand van deze FF’s, aan te duiden op het verbeterd programma, dient de jurysecretaris na te gaan 

of bepaalde reeksen op het programma kunnen worden samengevoegd: 

o afhankelijk van het aantal beschikbare banen 

o herindeling van banen op basis van oorspronkelijke inschrijftijden 
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• Samenvoegingen dienen in principe te gebeuren vóór de juryvergadering zodat dit nog kan medegedeeld 

worden aan de officials. 

Let wel: 

• Alle betrokken afgevaardigden moeten van samenvoeging zo snel mogelijk worden verwittigd: 

o persoonlijk 

o via micro (toeschouwers) 

• De startkaarten moeten onmiddellijk worden aangepast (reeks-baan) en heringedeeld. 

• De pc-verantwoordelijke die de tijden verwerkt voor de uitslag verwittigen. 

 Last minute samenvoegingen: 

• Wegens late FF melding (vb. ongeval, ziekte, files ….): 

o overwegen of het nog kan/zin heeft zonder de wedstrijd te vertragen (zie: ‘Let wel’ hierboven 

voor bv. 50 of 100 m wedstrijd) 

o zeker nog wel bij langere afstanden   

Rekening houden met: 

• Reeksindeling bij ‘reeksen zonder finales’ is anders dan bij ‘reeksen met finales’. 

• Bij ‘reeksen met finales’: 

o t/m 200 m wedstrijden: laatste 3 reeksen 

o 400 m en meer: laatste 2 reeksen 

o Bij slechts 2 reeksen: rechtstreekse finale kan 

Herindeling van banen dient NOOIT te gebeuren als door FF’s er geen 3 zwemmers in de laatste 

(eerst te zwemmen) reeks overblijven!! 

5. ALGEMEEN 

• Zelfs al zijn er in totaal voldoende officials aanwezig, toch dient elke club zich bij de kamprechter te 

melden met het vereist aantal officials.   

Clubs die het vereiste aantal officials, naar rato van het aantal individueel ingeschreven zwemmers op 

datum inschrijving niet afvaardigen, worden op het ‘Wedstrijdverslag’ vermeld.  

Uitzonderingen enkel mogelijk via beslissing K. 

 

De officials dienen hun boekjes zelf vooraf in te vullen (datum - plaats - soort wedstrijd). 

De officialboekjes dienen per dag en per wedstrijddeel (vm, nm) te worden ingevuld en door de K te 

worden gehandtekend. 

LET WEL: de gehandtekende officialboekjes dienen als bewijs bij klachten over boete wegens het te kort 

afvaardigen van officials op een wedstrijd. 

 

Na de juryvergadering wordt de jurysamenstelling doorgegeven aan de computer verantwoordelijke die 

de lijst met officials aanpast in Meet Manager. Hij verwijdert de afwezige officials en voegt de nieuwe of 

vervangers toe. 

Deze update in MM moet dan automatisch leiden tot een jaarlijks overzicht van het aantal X fungeren, dit 

ter vervanging van de controle van de official boekjes. 
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• 1 ‘Wedstrijdverslag’ per voorprogramma, 1 voorprogramma per wedstrijd/wedstrijdgedeelte (vm en/of nm) 

LET WEL : Indien ENKEL finales doorgaan op een wedstrijdgedeelte (afzonderlijk VP) dan kan NIET beboet 

worden voor een te kort aan officials vermits geen inschrijvingen VOORAF mogelijk zijn. 

• Voorprogramma bij REEKSEN en FINALES 

Finales, volgend op de reeksen waaruit de finales voorkomen, worden steeds beschouwd als deel       

uitmakend van het wedstrijdgedeelte/sessie van die reeksen. 

 

Clubs die echter in een ander dagdeel nog andere wedstrijden op het programma plaatsen die los staan 

van de finales, zijn wel verplicht hiervoor een ander voorprogramma te laten goedkeuren. 

De finales blijven dan wel behoren bij het wedstrijdgedeelte/sessie van de reeksen waaruit de finales     

voortkomen. 

Bij wedstrijden met reeksen en finales blijft de tijdsduur van de reeksen beperkt tot 4 uren, pauzes 

inbegrepen. De duur van de finales wordt wel afzonderlijk op het wedstrijdverslag vermeld maar telt      

niet mee in de tijdsduur van de voorafgaande reeksen. 

Het ‘Bestuursorgaan’ van de zwemfed bepaald jaarlijks het bedrag van de boete voor tijdsoverschrijding. 

• Voor wedstrijden zonder finales kan slechts 1 voorprogramma per dagdeel worden goedgekeurd.           

• Elk wedstrijdgedeelte mag maximum 4 uren duren, pauze(s) inclusief.  

Avondwedstrijden dienen te eindigen vóór 22 uur.  Beiden zijn niet van toepassing op masterwedstrijden. 

• Wijzigingen aan het programma kunnen ENKEL door de KAMPRECHTER worden toegestaan: 

o wegens bewezen/aanvaarde administratieve inschrijvingsfout van de organiserende club. De 

betrokken zwemmers worden bijgevoegd OF ingelast  

o op voorstel van de jurysecretaris voor het samenvoegen van reeksen 

o in uitzonderlijke, niet vooraf te voorziene gevallen en MITS  akkoord van ALLE 

clubafgevaardigden  

• Tracht, indien mogelijk, zelf aanwezig te zijn op de juryvergadering zo bent u meteen op de hoogte van 

alle gemaakte afspraken en instructies aan de jury, bv. de manier van tijd opnemen, noteren van 

uitsluitingen, tussentijden... 

B. TIJDENS DE WEDSTRIJD 

1. Werkwijze na elke gezwommen wedstrijd 

Bij handgestopte tijdopname gelden als officiële tijden: 

o tijd van 1 chrono 

o middelste tijd van 3 chrono’s 

o gemiddelde tijd van 2 chrono’s = ENKEL van toepassing als 1 van de 3 TO geen tijd heeft 

A.  ZONDER 3 chrono’s actief op elke baan   

• Startkaarten rangschikken in volgorde van tijd. 

• Aankomstbriefjes (minimaal 3) vergelijken en daaruit officiële volgorde bepalen:  

o wanneer 2 van de 3 aankomstvolgorden overeenstemmen is dit de officiële volgorde 

o wanneer de 3 briefjes totaal verschillen bepalen de officiële tijden ook meteen de 

aankomstvolgorde 

• Volgorde van aankomst vergelijken met de tijden. 

Indien in tegenspraak: tijden aanpassen, ook eventueel die van de laatste in één reeks, zelfs al betreft 

het verschillende leeftijdsjaren. 

LET WEL : 1000sten van een seconde gewoon weglaten. 
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Tijden telkens PER TWEE gelijk trekken volgens de aankomstvolgorde, de zo bekomen gemiddelde tijd 

vergelijken met de tijd van de derde volgens aankomsten, van deze twee eventueel weer de gemiddelde 

tijd berekenen en deze aan alle drie toekennen enz. 

LET WEL : Indien meerdere zwemmers hun tijden in tegenspraak zijn met de  aankomstvolgorde, NOOIT 

de gemiddelde/middelste tijd van de eerste en de laatste zwemmer toekennen aan allen.  

 

Gelijke of gelijkgetrokken tijden, omwille van andere aankomstvolgorde, zijn officieel toegekende tijden 

en komen ALLEN op dezelfde plaats. 

 

Bij rechtzettingen van tijden wegens niet gelijklopende aankomstvolgorde dient de bijvoeging ‘BK’ 

(beslissing kamprechter) niet meer te worden vermeld in de uitslag. ‘BK’ blijft nog wel VERPLICHT voor 

alle andere beslissingen van de kamprechter in verband met problemen rond het toekennen van officiële 

tijden. 

VOORBEELD 1 

Officiële aankomstvolgorde: 2 - 5 - 3 - 4 - 1  

Tijden:  baan 2:      1: 10. 26 

baan 5:      1: 10. 08 

  baan 3:      1: 10. 41 

  baan 4:      1: 10. 36 

  baan 1:      1: 12. 01 

• Werkwijze: 

o gemiddelde van banen 2 en 5 nemen: 

▪ baan 2 = 1: 10. 26    

▪ baan 5 = 1: 10. 08        = 1: 10. 17   (= NIET in tegenspraak met baan 3) 

 

o gemiddelde van banen 3 en 4 nemen: 

▪ baan 3 = 1: 10. 41    

▪ baan 4 = 1: 10. 36        = 1: 10. 38 

  

• Uitslag: 

1. baan 2:      1: 10. 17     

    baan 5:      1: 10. 17     

3. baan 3:      1: 10. 38 

    baan 4:      1: 10. 38    

5. baan 1:      1: 12. 01 
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VOORBEELD 2 

Officiële aankomstvolgorde: 2 - 4 - 5 - 3 - 1  

Tijden:  baan 2:      1: 02. 74 

baan 4:      1: 02. 70 

  baan 5:      1: 02. 66 

  baan 3:      1: 03. 18 

  baan 1:      1: 04. 75 

• Werkwijze: 

o gemiddelde van banen 2 en 4 nemen: 

▪ baan 2 = 1: 02. 74 

▪ baan 4 = 1: 02. 70         = 1: 02. 72   (= WEL in tegenspraak met baan 5) 

 

o tijd van baan 5 en gemiddelde hiervoor (banen 2+4): 

▪ baan 5 = 1: 02. 66 

▪ gemiddelde 2 en 4 = 1: 02. 72         = 1: 02. 69  

• Uitslag: 

1. baan 2:      1: 02. 69     

    baan 4:      1: 02. 69 

    baan 5:      1: 02. 69     

4. baan 3:      1: 03. 18 

5. baan 1:      1: 04. 75 

VOORBEELD 3 

Officiële aankomstvolgorde: 2 - 4 - 5 - 3 - 1  

Tijden:  baan 2:      1: 00. 16 

  baan 4:      1: 00. 20 

  baan 5:      1: 00. 10 

  baan 3:      1: 01. 16 

  baan 1:      1: 01. 26 

• Werkwijze: 

o gemiddelde van banen 4 en 5 nemen: 

▪ baan 4 = 1: 00. 20    

▪ baan 5 = 1: 00. 10        =   1: 00. 15   (= WEL in tegenspraak met baan 2) 

 

o tijd van baan 2 en gemiddelde hiervoor (banen 4+5) 

▪ baan 2 = 1: 00. 16    

▪ gemiddelde 4 en 5 = 1: 00. 15        = 1: 00. 15 
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•  Uitslag: 

1. baan 2:      1: 00. 15     

    baan 4:      1: 00. 15 

    baan 5:      1: 00. 15     

4. baan 3:      1: 01. 16 

5. baan 1:      1: 01. 26 

B.  MET  3 chrono’s actief op elke baan   

• Indien op alle banen drie TO functioneren dan primeert de middelste tijd per baan en dient met de 

vastgestelde aankomstvolgorden enkel rekening te worden gehouden ALS BACKUP in geval van twijfels of 

onduidelijkheden. 

• Indien op een baan door toeval slechts 2 tijden beschikbaar zijn, dan moeten bij functioneren van 

aankomstrechters als backup, de gemiddelde tijd van de baan met slechts 2 chrono’s worden vergeleken 

met de officiële aankomstvolgorde en eventueel worden GELIJK getrokken met de tijd van de in 

tegenspraak zijnde zwemmer/baan. 

De tijden en plaatsen van de banen met 3 chrono’s mogen NOOIT worden aangepast, ENKEL gelijktrekken 

van tijden is dus mogelijk.  

 

GOUDEN REGEL: GEEN aankomstvolgorde van belang bij 3 TO/baan (en S.A.E.I. of A.E.I.). 

 

VOORBEELD 

Officiële aankomstvolgorde banen: 3 - 4 - 1 - 6 - 2 

• middelste van 3 tijden 

o baan 3:      1:10. 14 

o baan 4:      1:10. 16 

o baan 1:      1:10. 20 

o baan 6:      1:10. 18 + 1.10. 19  (slechts 2 tijden beschikbaar) 

o baan 2:      1:10. 24 

Uitslag: 

1. baan 3:      1: 10. 14     

2. baan 4:      1: 10. 16 

3. baan 1:      1: 10. 20 

    baan 6*:    1: 10. 20    (gemiddelde van 1.10. 18 + 1.10. 19 = 1.10. 18) 

* Zou vóór baan 1 komen MAAR officiële  A-volgorde zegt anders voor baan 6.  

Baan 6 wordt gelijk getrokken met baan 1 EN op dezelfde plaats vermits baan 1 (3 chrono’s) niet 

mag worden aangepast. 

5. baan 2:      1: 10. 24 
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ALLE startkaarten (ook die met FF en uitsluiting) doorgeven aan computer verantwoordelijke voor uitslag 

verwerking: 

• met MM automatisch 

• zonder MM: ordenen van de startkaarten per wedstrijd, volgens de tijden over de reeksen heen    

NA elke wedstrijd moet, ter controle door de clubs, een gedrukte uitslag worden geafficheerd op een goed 

zichtbare plaats in of rond het zwembad. 

 

TUSSENTIJDEN IN UITSLAG: 

  25m bad 50m bad 

Vrije slag < of = 200m 
> 200m 

50 + 100 
100 + 200 + 400 + 800 

100 
100 + 200 + 400 + 800 

Rugslag 
Schoolslag 
Vlinderslag 

 
< of = 200m 

 
50 + 100 

 
100 

Individuele wisselslag 100m 
200m 
400m 

-- 
50 

100 

-- 
-- 

100 

Aflossingen 4 x 50m vrije slag* 
4 x 100m vrije slag* 
4 x 200m vrije slag* 
4 x 50m wisselslag* 
4 x 100m wisselslag 

50 
50 + 100 

50 + 100 + 200 
50 

50 + 100 

- 
100 

100 + 200 
--- 

100 

 

*  Bij GEMENGDE  aflossingen kan de tussentijd van de 1ste zwemmer NOOIT een record zijn.  

• ALLE  hierboven vermelde tussentijden dienen verplicht in de uitslag te worden vermeld. 

• ALLE  beschikbare, officieel opgenomen tijden mogen in de uitslag worden vermeld (vooral bij A.E.I.). 

2. Gelijke tijden in reeksen 

Zwemmers met gelijke, al dan niet aangepaste tijden in dezelfde of verschillende reeksen, bekomen in de 

uitslag dezelfde plaatsen in hun eigen of in een open categorie.  

De daaropvolgende plaats komt te vervallen. 

Dus:       1            1   -   goud 

         (1)        i.p.v.            2   -   goud   

          3               3   - brons 

 1  1   -   goud 

2          2   -   zilver 

(2)        i.p.v. 3   -   zilver 

(2)        i.p.v. 4   -   zilver 

5 5 

mailto:info@zwemfed.be
http://www.zwemfed.be/


 
  
 

 
 

Vlaamse Zwemfederatie vzw  

Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87 

info@zwemfed.be - www.zwemfed.be 

Versie 6_2022 11 

3. Uitsluitingen 

Uniforme (zwemfed/FFBN/KBZB) FINA codes: ‘Swimming Rules Quick Reference Infraction Card’. 

https://www.belswim.be/nl/over 

A. Werkwijze 

• Uitsluitingsvoorstel van de officials (startkaart of briefje) ter goedkeuring naar de K. 

• K parafeert de uitsluiting en vermeldt de FINA-code (SW...). 

• JP neemt de FINA-code over op de ‘controletabel van de uitsluitingen’, dat de JP voor aanvang 

van de wedstrijd ontvangt van de kamprechter EN vermeldt deze FINA-code ook ALTIJD op de 

STARTKAART. 

De ingevulde ‘controletabel van de uitsluitingen’ dient tevens ter controle van de uitslag door     

de K vóór dat die wordt uitgehangen.  

• JP geeft ‘controletabel’ door aan micro, die de officiële volledige FINA-tekst met code omroept. 

• JP geeft de startkaarten door voor administratieve verwerking van de uitslag. 

• Er moet GEEN afstand worden vermeld waarop de uitsluiting gebeurde. 

• De ‘controletabel van de uitsluitingen’ wordt telkens geparafeerd.    

B. Melden aan het publiek (via micro) 

Voorbeeld:   wedstrijd  ‘4’  - reeks  ‘2’  - baan  ‘2’  - reden  ‘SW code’ + ‘FINA tekst’                          

NOOIT NAAM VAN DE ZWEMMER AFROEPEN 

C. Vermelding in de uitslag  

• De uitsluitingen worden vermeld, onmiddellijk achter de officiële tijden en voor de FF 

meldingen.  (Automatisch via MM).   

• NOOIT een EINDTIJD of TUSSENTIJD vermelden bij uitsluiting, met uitzondering van de tijden 

van de 1ste zwemmer van een aflossing voor zo ver de uitsluiting gebeurde door 2de, 3de of 

4de zwemmer. 

• ENKEL de eerste uitsluiting (FINA-code) dient bij meerdere uitsluitingen van dezelfde zwemmer 

te worden vermeld. 

• De ‘controletabel van de uitsluitingen’ dient NIET bij uitslag te worden gevoegd.  

D. G-zwemmers 

Definitieve werkwijze volgt. 

4.  Afwezigheden 

• Zwemmers die om eender welke reden afwezig zijn (zie ook forfaitlijsten voor aanvang 

wedstrijd) worden, via FF op de startkaart, op het ‘verbeterd programma’ EN in de uitslag 

vermeld als FF. 

• Medische attesten worden NIET aanvaard ter rechtvaardiging van afwezigheid = FF. 

mailto:info@zwemfed.be
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• Men mag FF geven voor 1 of meerdere wedstrijden ZONDER dat dit invloed heeft op de andere 

nog te zwemmen wedstrijden.   

• Er worden GEEN boetes voor forfait door de zwemfed aangerekend. 

C. NA DE WEDSTRIJD 

1. Wedstrijdverslag   

A.  Aanvullen van de nog niet door MM automatisch ingevulde administratieve gegevens zoals de 

hoofdjury (via kamprechter), aanvangs- en einduur, aantal FF en aantal individuele starten en aflossingen 

op het wedstrijdverslag, 1 per goedgekeurd voorprogramma.   

(Finales mogen worden vermeld op het wedstrijdgedeelte waarin ze worden gezwommen). 

B. Te kort aan officials   

• Het VERPLICHT aantal ter beschikking te stellen officials wordt bepaald aan de hand van het             

aantal INDIVIDUEEL ingeschreven zwemmers per wedstrijdgedeelte/voorprogramma op 

‘UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING’ (UDI): 

o 1 of 2 zwemmers GEEN official 

o 1 official vanaf drie zwemmers EN vanaf 1 zwemmer indien ENKEL 'Lange Afstand'   

800 en/of 1500m VS en/of 400 m VS voor 9-10 jarigen op het programma staat                                                         

o 2 officials vanaf tien zwemmers 

o 3 officials vanaf twintig zwemmers 

o 4 officials vanaf dertig zwemmers 

o 5 officials vanaf veertig zwemmers 

o 6 officials vanaf vijftig zwemmers 

o 7 officials vanaf zestig zwemmers 

o 8 officials vanaf zeventig zwemmers 

o 9 officials vanaf tachtig zwemmers 

o 10 officials vanaf negentig zwemmers en meer 

• Er dient rekening gehouden te worden met de eventueel door de kamprechter vrijgestelde 

officials!      

• Vermelden op het ‘Wedstrijdverslag’: de in gebreke zijnde VLAAMSE clubs met aantal op 

‘uiterste datum inschrijving’ ingeschreven individuele zwemmers EN aantal AANWEZIGE  

officials, NIET dus het ‘te kort’ vermelden (= VSW Zwemmen).  

• Kamprechter, stagiairs en examen doende officials tellen NIET mee in het aantal officials voor  

de ingeschreven club. 

Ook NIET: micro, PC cel, redders, EHBO... van eigen organiserende of andere club. 

C. Wedstrijdverslag te ondertekenen door de kamprechter en de jurysecretaris. 

2. De organisator moet volgende informatie naar de zwemfed sturen 

• Een lijst van deelnemende clubs. 

• LENEX file uit Meet Manager met volledige uitslag waar eveneens alle effectief fungerende officials in 

vermeld staan. 

mailto:info@zwemfed.be
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• Een wedstrijdverslag (ondertekend door jurysecretaris en kamprechter) met correcte vermelding van 

aanvangs- en einduur EN vermelding van de clubs met eventueel ‘tekort aan officials’ volgens het aantal 

individuele inschrijvingen op ‘uiterste datum inschrijving’  (UDI). 

 

LET WEL :  Het bepalen van het ‘tekort aan officials’ ligt anders bij ‘VOORAF samengestelde jury’ dan bij 

jury’s die ter plaatse werden gevormd door de kamprechter. 

 

Bij niet vooraf samengestelde jury’s wordt gekeken naar het aantal aanwezige officials op de wedstrijddag 

zelf, bij wel vooraf samengestelde jury’s wordt gekeken naar het op UDI aantal opgegeven officials EN naar 

de afwezige en/of niet vervangen opgestelde officials de wedstrijddag zelf.

mailto:info@zwemfed.be
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SAMENSTELLEN VAN REEKSEN, HALVE FINALES EN FINALES 

• In geval van een aanvaarde officiële klacht tegen een foutieve inschrijftijd vóór aanvang van de wedstrijd 

kan de zwemmer verwezen worden naar de laatste/traagste reeks. In het uiterste geval kan er zelfs een 

extra reeks worden toegevoegd. 

 

EEN INGESCHREVEN ZWEMMER KAN HIERDOOR NOOIT STARTVERBOD KRIJGEN 

Aflossingsploegen: besttijden van alle zwemmers individueel mogen worden samengeteld als inschrijftijd.    

A. INDELING REEKSEN  voor wedstrijden ZONDER  FINALES/HALVE FINALES    

Reeksindeling volgens FINA SW 3.1.2 

• De zwemmers rangschikken volgens inschrijftijd 

• De beste tijden in de laatst te zwemmen, snelste reeks plaatsen  

• De traagste reeks dient minimum 3 zwemmers te tellen, tenzij FF de dag zelf 

Baanvolgorde voor indeling:  4  banen:  2    3    1    4 

    5  banen: 3    4    2    5    1 

    6  banen: 3    4    2    5    1    6 

    8  banen: 4    5    3    6    2    7    1    8 

    10  banen: 4    5    3    6    2    7    1    8    0    9 

Voorbeeldschema: zie achter D. 

B. INDELING REEKSEN voor wedstrijden MET FINALES/HALVE FINALES 

Reeksindeling volgens FINA SW 3.1.1 e.v. 

• De DRIE * laatst te zwemmen snelste reeksen** dienen ingedeeld te worden als volgt: 

Baanindeling in een 8- banen bad:  

snelste tijd - snelste reeks  - baan 4 
 tweede tijd - 2de snelste reeks  - baan 4 
 derde tijd      -    3de snelste reeks  - baan 4 
 vierde tijd    -    snelste reeks  -    baan 5 
 vijfde tijd      - 2de snelste reeks  - baan 5 
 zesde tijd     - 3de snelste reeks  - baan 5  
 zevende tijd  - snelste reeks  - baan 3 
 achtste tijd - 2de snelste reeks  - baan 3 
 enz. tot de 24 besttijden  =  DRIE reeksen 

 

               *   bij 400 m, 800 m en 1500 m wedstrijden zijn het slechts de TWEE snelste reeksen 

              **  in 8-banen bad:    de 24  besttijden/zwemmers 

                    in 6-banen bad:   de 18 besttijden/zwemmers  

                    in 5-banen bad:   de 15  besttijden/zwemmers 

• De overige zwemmers worden gewoon verder ingedeeld volgens inschrijftijd en FINA SW 3.1.2 (zie A.).   

mailto:info@zwemfed.be
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• Indien slechts één reeks kan worden samengesteld (miniem aantal inschrijvingen OF na samenvoeging 

van 2 reeksen), dan zal deze als rechtstreekse finale gezwommen worden tijdens de finalesessie. 

Voorbeeldschema: zie achter D. 

C. INDELING  HALVE  FINALES    

• De reeksen van de twee halve finales worden ingedeeld volgens het systeem hiervoor beschreven onder 

B. (reeksen en finales) met dan slechts 2 reeksen/halve finales.  

De inschrijftijden die voor deze indeling worden gebruikt zijn deze die in de reeksen daarvoor werden 

gezwommen. 

Voorbeeldschema: zie achter D.  

Let wel: Halve finales zijn NIET hetzelfde als A en B finales. A en B finales kan je zien als twee finales, de A-finale 

met de besttijden uit de reeksen, de B-finale met de daaropvolgende besttijden. 

De baanindeling gebeurt telkens als in A.  

De ‘winnaar’ komt uit de A-finale, zelfs al zou een zwemmer uit de B-finale een betere tijd zwemmen. 

D. INDELING  FINALES    

• De finalereeks wordt ingedeeld volgens het systeem hiervoor beschreven onder A. (reeksen zonder 

finales/halve finales). 

De inschrijftijden zijn deze die in de reeksen werden gezwommen. 

Indien de finale wordt voorafgegaan door halve finales, dan deelt men de finale in volgens SW 3.1.2 

volgens de in de halve finales gezwommen tijden. 

VOORBEELDSCHEMA’S 

De voorbeelden worden steeds gegeven in een 6-banenbad met 26 zwemmers, aangeduid met de letters A t/m Z 

waarin A de snelste inschrijftijd/reekstijd heeft, B de 2de snelste, C de 3de enz. tot/met Z. 

 

Reeks 5 van 5 is de laatst te zwemmen reeks, reeks 4 van 5 de voorlaatste enz…tot de eerst te zwemmen reeks 1 van 5. 

Voorbeeldschema bij A. 

                    Zwembad 
                   baan 6    baan 5    baan 4    baan 3   baan 2   baan 1 
 
               reeks 5 van 5    F    D    B    A     C     E 
 
               reeks 4 van 5    L     J    H    G      I     K  
 
               reeks 3 van 5   R    P    N    M     O    Q 
 
               reeks 2 van 5*     V    T     S     U    W   
 
               reeks 1 van 5      Y     X     Z 
 

* in reeks 2 van 5  blijft baan 6 vrij om in reeks 1 van 5 minimum 3  
  zwemmers te kunnen voorzien 

mailto:info@zwemfed.be
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Voorbeeldschema bij B.                  Zwembad 
                  baan 6    baan 5   baan 4    baan 3   baan 2  baan 1 
 
                reeks 5 van 5    P    J    D    A    G   M 
 
                reeks 4 van 5   Q    K    E    B    H   N 
 
                reeks 3 van 5   R    L    F    C     I   O 
 
                reeks 2 van 5*    V    T    S    U   W    
 
                reeks 1 van 5                   Y    X    Z 
 

* in reeks 2 van 5  blijft baan 6 vrij om in reeks 1 van 5 minimum 3  
     zwemmers te kunnen voorzien 
 

 
Voorbeeldschema bij C.      Zwembad 
                  baan 6   baan 5    baan 4    baan 3   baan 2   baan 1 
 
            1ste halve finale    K    G    C    A    E    I 
 
             2de  halve finale    L    H    D    B    F    J 
     
                  baan 6    baan 5   baan 4 baan 3   baan 2   baan 1 
 
    A  finale    F    D    B    A    C    E 
 
    B  finale    L    J    H    G    I    K 
 
 
Voorbeeldschema bij D.      Zwembad 
                  baan 6    baan 5   baan 4 baan 3   baan 2   baan 1 

 
          finale F D    B    A    C    E 

 
 

E. SWIM-OFF  

• Indien meerdere zwemmers in de voorafgaande reeksen, al dan niet door tijdsaanpassing exact   

dezelfde tijd zwemmen en hierdoor ALLEN  in aanmerking zouden komen voor een LAATSTE  

PLAATS in de A/B finale, halve finale of finale, dan wordt in onderling overleg tussen 

kamprechter en afgevaardigde, een tijdstip bepaald om met die zwemmers een swim-off 

(testwedstrijd/barrage) te zwemmen,  ENKEL voor de plaatsbepaling.  

LET WEL: de mogelijkheid bestaat dat zwemmers zich nog binnen de gestelde tijdslimiet 

afmelden voor de finale/halve finale waardoor geen swim-off meer nodig is. 

 

mailto:info@zwemfed.be
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De tijd die werd gezwommen in de reeksen blijft behouden als inschrijftijd voor de finale/halve  

finale of A/B finale. 

Indien de tijd gezwommen in die Swim-off echter een record zou zijn, dan kan dat record wel 

officieel erkend worden (homologatieformulier invullen indien nodig) als aan de voorwaarden      

voor dat record werd voldaan. 

LET WEL: op die manier kan de tijd op het homologatieformulier van dat record verschillen van 

de ‘officiële’ reekstijd vermeld in de uitslag. 

 

• De uitslag van een Swim-Off moet steeds als ‘extra wedstrijd’ achteraan in de uitslag worden  

opgenomen. (werkwijze zie menu MM - tab ‘wijzigen’ - startlijst berekenen Swim-Off). 

• Bij gelijke tijden in reeksen 800m en 1500m vrije slag wordt in een 10-banenbad geen 

afzonderlijke swim-off gezwommen en worden banen 8 en 9 in de finale gebruikt voor 2 gelijke   

tijden, banen 8, 9 en 0 indien 3 gelijke tijden in de reeksen worden gezwommen. 

• Swim-off’s zijn NOOIT van toepassing bij de 9-10 jarigen. 

F. ALGEMEEN 

• In een 10-banenbad worden de finales, volgens FINA, gezwommen op slechts 8 banen.                       

• De samenstelling  van een aflossingsploeg mag worden gewijzigd tussen de reeksen en de finales. 

De zwemmers dienen hiervoor NIET vooraf (individueel) ingeschreven te zijn (behalve bij Vlaamse 

en Belgische wedstrijden). 

LET WEL:  

o aflossingen per ‘CATEGORIE’  te vervangen door DIE categorie 

o ‘OPEN’ aflossingen te vervangen door iedereen (behalve 9-10 jarigen) 

o zwemmer mag slechts in 1 aflossingsploeg per wedstrijdnummer deelnemen 

• Men mag steeds FF geven voor 1 of meerdere finales/halve finales binnen de daarvoor gestelde 

tijdslimiet en de andere finales/halve finales gewoon zwemmen. 

De volgende zwemmer in rangorde van de gezwommen reekstijden wordt dan opgeroepen voor 

het zwemmen van die finale/halve finale (het aantal reserves wordt vooraf bepaald). 

Indien FF wordt gegeven na de tijdslimiet, dan wordt GEEN andere zwemmer opgeroepen en 

wordt de afwezigheid in de uitslag vermeld als FF, met soms daaraan verbonden een vooraf 

bepaalde boete.

mailto:info@zwemfed.be
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RECORDS + PRESTATIES 

1. RECORDS 

• BELGISCH/ VLAAMS  record seniors: verplicht A.E.I. tijdopname OF  bij uitvallen hiervan, S.A.E.I. 

• BELGISCH  jeugdrecord: A.E.I. tijdopname OF bij uitvallen hiervan, S.A.E.I.  OF  3 TO.       

• PROVINCIALE/REGIONALE records: elk provinciaal bestuur/regiocomité mag zelf het aantal TO’s bepalen 

die vereist zijn voor de homologatie van haar provinciale records.                                                 

Wanneer kunnen records worden gezwommen 

A. Wedstrijd staat NIET op het programma 

• GEEN recordpogingen/prestaties mogelijk/toegelaten. 

B. Wedstrijd staat WEL op het programma 

• Eenvoudig verzoek aan de K voor 3 chrono’s (of A.E.I.).  

• De zwemmer dient vooraf door de club te zijn ingeschreven. 

• Er mag nooit een extra te zwemmen wedstrijd worden ingelast voor een wedstrijd die op het programma 

staat. 

• Bij falen in een recordpoging is het niet toegelaten een extra recordpoging in te leggen voor dezelfde stijl 

in om het even welke afstand. 

C. Recordpoging in het openbaar 

• Recordpogingen in het openbaar dienen 8 dagen vooraf te worden aangevraagd bij de secretaris van de 

Nationale Sportcommissie en/of VSW Zwemmen.  Alle onkosten zijn ten laste van de aanvragende club. 

Indien meerdere zwemmers dezelfde individuele recordpogingen aanvragen dan dienen alle zwemmers 

toch individueel te zwemmen. 

Records bij tussenafstanden    

• Voor ALLE stijlen en afstanden VERPLICHT VOORAF aanvragen bij K. Onverwachte niet vooraf 

aangevraagde records op tussenafstanden worden achteraf niet meer toegekend/erkend. 

• Tussenafstand eindigen op reglementaire wijze. 

• Wedstrijd ‘sportief’ uitzwemmen. 

2.  PRESTATIES - A.E.I. OF S.A.E.I. OF 1 TO 

Elk kalenderjaar kan een zwemmer limiettijden behalen die als Prestatietijden kunnen erkend worden.  

Voor de zwemfed zijn dit de A-limieten (loodsvisjes) en voor de KBZB zijn dit Haaien. 

A-limieten 

• De beste absolute tijd, gezwommen in een 25m of 50m bad, is bepalend voor de A-limiet. 

• Een zwemmer die de A-limieten voor zijn leeftijd op een bepaalde afstand en stijl zwemt, behoudt de A-

limiet tot het einde van het kalenderjaar. 

• Een zwemmer die op 01 januari als absolute besttijd (gezwommen tijdens het vorige kalenderjaar) voor 

een bepaalde afstand en stijl, een tijd heeft onder de A-limiet van zijn nieuw leeftijdsjaar, behoudt deze 

A-limiet tot het einde van het jaar. 

mailto:info@zwemfed.be
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• De limiettijden zijn per leeftijdsjaar vastgelegd. Voor zwemmers van 19 jaar en ouder (open categorie) 

gelden de limieten van de 19-jarigen. Voor de open categorie blijven de gezwommen A-limieten 

gedurende 2 jaar gelden. 

• Zwemmers van 11 tot en met 14 jaar krijgen voor het behalen van hun eerste A-limiet van het jaar een 

gadget : een ‘Loodsvisje’. Dit zal na de allerlaatste wedstrijd van dat kalenderjaar worden toegestuurd 

naar de desbetreffende club. 

• Het realiseren van de A-limiet geeft een zwemmer startrecht op wedstrijden voorbehouden voor 

zwemmers met A-limieten, en dit voor de nummers waarvoor de limiet behaald werd. 

• Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft vóór de UDI van een B- wedstrijd mag enkel ingeschreven 

worden op de nummers waarvoor hij geen A-limiet heeft. 

• Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft na de UDI van een B- wedstrijd mag aan die nummers 

waarop de A-limiet na inschrijfdatum werd behaald nog wel deelnemen. 

Haaien 

Haaien worden toegekend door de KBZB.   

Limiettijden  zie:    https://www.belswim.be/storage/files/file/178/178.pdf?t=1643723760 

Administratief 

• Het bijhouden en registreren van de A-limieten gebeurt door de zwemfed. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de officiële resultaten op www.swimrankings.net 

• A-tijden, gezwommen op wedstrijden waarvan de organisator, wegens nalatigheid, de uitslag NIET 

doorstuurt komen dus NIET in aanmerking voor erkenning als A-limiet. Het is dus heel belangrijk dat de 

organisatoren van wedstrijden hun resultaten correct en tijdig doorsturen naar het portaal. 

• Bij deelname aan buitenlandse wedstrijden: wordt er een A-limiet gezwommen op een buitenlandse 

wedstrijd die in SwimRankings staat, stuur dan een mail naar pascale@zwemfed.be met vermelding van 

datum, plaats en naam van de wedstrijd. 

• Staat deze wedstrijd echter NIET op SwimRankings, dan worden de gezwommen tijden niet mee in 

beschouwing genomen. Deze tijden komen immers ook niet in de nationale rankings. 

• De lijst met A-limieten en Haaien wordt regelmatig geüpdatet en op de zwemfed-website gepubliceerd. 

mailto:info@zwemfed.be
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SOORTEN WEDSTRIJDEN 

Bij alle wedstrijden die bestaan uit verschillende gedeeltes (dagen en/of dagdelen/sessies), al dan niet 

doorgenummerd, wordt elk gedeelte beschouwd als een aparte wedstrijd met een verplicht afzonderlijk 

voorprogramma en wedstrijdverslag, eventueel een andere kamprechter en een andere jurysamenstelling. 

A. OPEN WEDSTRIJDEN 

• Enkel licentiehouders mogen deelnemen. 

• Het wedstrijdcomité dient alle aangesloten clubs voor dewelke de wedstrijd geldt uit te nodigen: 

o alle Belgische clubs voor Nationale wedstrijden 

o alle Federale clubs voor Federale wedstrijden 

• Uitnodiging via programma, met al dan niet specifiek wedstrijdreglement en/of specifieke 

inschrijvingsvoorwaarden/-modaliteiten. 

B. WEDSTRIJD OP UITNODIGING 

• Enkel licentiehouders mogen deelnemen. 

• Het wedstrijdcomité richt de uitnodigingen tot deelname aan een beperkt aantal aangesloten clubs. Geen 

andere dan deze clubs mogen deelnemen. 

• Uitnodiging via een goedgekeurd officieel voorprogramma met al dan niet specifiek wedstrijdreglement 

en/of specifieke inschrijvingsvoorwaarden/-modaliteiten. 

mailto:info@zwemfed.be
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ALGEMEEN 

1. VERVANGINGEN  

• Vervangingen zijn ENKEL nog toegelaten bij aflossingswedstrijden/ploegen. 

Vervanging mag gebeuren door een al dan niet ingeschreven licentiehouder van dezelfde club en 

categorie, tenzij het een OPEN categorie betreft, waar alle leeftijdscategorieën, behalve 9-10-jarigen 

mogen deelnemen. 

• Rekening moet gehouden worden met het wedstrijdreglement, vb. ‘OPEN’ maar met beperking van 

bepaalde leeftijdscategorieën, beperking van het aantal starten per zwemmer...  

2. INSCHRIJFTIJDEN     

• Tussentijden mogen NIET worden gebruikt als inschrijftijd. 

• De tussentijd van de startzwemmer van een aflossing mag als inschrijftijd WEL gebruikt worden. 

• Tenzij uitdrukkelijk bewezen inschrijftijden worden gevraagd MOETEN voor de lange afstanden 800 en 

1500m vrije slag reële trainingstijden worden gebruikt als inschrijftijd als er geen officiële inschrijftijd 

beschikbaar is. Inschrijven zonder tijd (NT) is dus niet meer toegelaten, dit geldt eveneens voor het 

‘dubbel zwemmen’ binnen de zwemfed. 

• ‘Uiterste inschrijfdatum’  (UDI)  wordt bepaald door de organiserende club zelf binnen een maximum 

termijn van 14 dagen vóór wedstrijddatum. 

• De inschrijftijden  MOETEN gezwommen zijn  NA 1/1 van het jaar, voorafgaand aan de wedstrijd. 

VOORBEELD:  Wedstrijd op 5/4/2022, inschrijftijden moeten gezwommen zijn NA 1/1/2021. 

• Uitzondering wegens CORONA (VSW vergadering 14/10/21021)  

Voor wedstrijden in 2022 blijft de periode voor het zwemmen van inschrijftijden behouden NA 1/1/2019 

en tot UDI. 

3. AFGEVAARDIGDE  

• De afgevaardigde is de enige verplichte administratieve vertegenwoordiger van de club op de wedstrijd.    

Hij/zij moet licentiehouder zijn bij die club waarvoor hij/zij wordt afgevaardigd, moet de minimum  

leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en mag nooit gelijktijdig functioneren als medische dienst, hoger 

redder/toezichthouder  of  official in de jury.  

Hij/zij dient zich te melden op het jurysecretariaat 45’ voor aanvang van de wedstrijd. 

• Eventuele klachten op een wedstrijd worden enkel door kamprechter en/of voorzitter aanvaard van de 

afgevaardigde die bij inschrijving door de club werd opgegeven of zijn/haar reglementaire vervanger. 

Bij wissel van afgevaardigde moet dit steeds gemeld worden op het jurysecretariaat.     

Wijzigingen/samenvoegingen aan het wedstrijdprogramma, swim-off, doorgeven forfaits zowel vooraf als 

voor finales, opgave/wijziging zwemmers aflossingsploegen en alle verdere mededelingen/afspraken   

worden steeds gemaakt met de clubafgevaardigde. 

• Bij deelname van zwemmers van de TSS is de afgevaardigde: 

o eigen clubafgevaardigde als de club waarbij de zwemmer aangesloten is ook zelf deelneemt 

o een met licentie van de zwemfed bij inschrijving opgegeven afgevaardigde van de TSS die zich 

VOORAF op het jurysecretariaat komt melden  

Ter info: Zwemmers behorende tot de TSS worden steeds door eigen club ingeschreven. 

De inschrijvende club stuurt, indien zij niet zelf deelneemt, een e-mail met volmacht naar         

de TSS en naar de wedstrijdorganisatie. 
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4. HOMOLOGATIEFORMULIEREN    

• Voor Belgische en Vlaamse records gezwommen tijdens Vlaamse, Belgische, Europese, Wereld en 

Olympische Kampioenschappen en internationale wedstrijden deelgenomen met de nationale selectie 

moeten géén homologatieformulieren worden ingediend. 

• Voor alle records gevestigd op andere officiële wedstrijden dienen de officiële VZF homologatie- 

formulieren te worden ingevuld, gedeeltelijk door de CLUBAFGEVAARDIGDE vooraf (naam zwemmer, 

wedstrijd, afstand), die deze overhandigt aan de jurysecretaris die: 

o het formulier verder aanvult met de gevraagde gegevens 

o zorgt voor de officiële tijden en nodige handtekeningen  

o de tijd(en) STEEDS controleert met die van de startkaart en/of goedgekeurde uitslag  

o het formulier MET de startkaart/goedgekeurde uitslag aan de K overhandigt ter ondertekening 

o het formulier, eventueel met startkaart/A.E.I.-strook, terugbezorgt aan de clubafgevaardigde, 

die verder verantwoordelijk is voor de aanvraag 

• Voor homologatie van provinciale records gelden de normen bepaald door elk provinciaal bestuur. 

5. CONTROLE 

Wanneer te grote verschillen voorkomen bij het vergelijken van aankomstvolgorde en tijden, wees dan steeds 

behoedzaam voor eventuele schrijffouten van de TO en controleer dat ALTIJD  eerst bij de tijdopnemers.  

6. KLACHTEN 

Aanvaard enkel schriftelijke klachten van de ‘Officiële Clubafgevaardigde’ die zich bij aanvang van de wedstrijd 

aanmeldde of zich tijdens de wedstrijd officieel liet vervangen.  

Geef officiële klachten STEEDS door aan de kamprechter voor verdere afhandeling.  

7. TAAK  VOORZITTER (t.o.v. jurysecretaris)   

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de ADMINISTRATIEVE afhandeling van de wedstrijd.  

• Problemen bij jurysecretariaat, oproepkamer en wedstrijdsecretariaat. 

• Eindbeslissingen over tijdsregistratie i.s.m. jurysecretaris. 

• ‘Reeksen en finales’ : samenstelling, controle, reserves, forfaits, affichering, update finalelijsten, micro … 

• Uitslagcontrole voor affichering. 

• Eindbeslissing samenvoeging van reeksen en rechtstreekse finales. 

• Behandeling alle officiële klachten. 

• Controle en opvolging indienen aflossingsploegen. 

• Administratieve afhandeling van uitsluitingen. 

LET WEL: de kamprechter beslist over het al dan niet aanvaarden van uitsluitingen.  

8. TAAK  HOOFDTIJDOPNEMER (t.o.v. jurysecretaris)   

De hoofdtijdopnemer controleert op verzoek van de kamprechter of jurysecretaris de genoteerde tijden van de 

tijdopnemers op hun juistheid.  

9. GEMENGDE AFLOSSINGEN     

Het is toegelaten gemengde aflossingsploegen te laten zwemmen, in alle categorieën. 

• Deze wedstrijden worden uitdrukkelijk op het voorprogramma vermeld als ‘gemengd’/‘mixed’. 

• Jongens en meisjes dienen hetzelfde aantal te hebben (vb. 2 2 of 4 4) ook bij 9-10-jarigen. 

• Er kunnen geen records gezwommen worden door de eerste zwemmer, wel door de ploeg. 
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10. LEEFTIJDSCATEGORIEÊN 

Zwemmers worden ingedeeld per leeftijdsjaar. 

• 9-jarige: zwemmer wordt in dat kalenderjaar 9 jaar - vergunning per 1/1 van dat jaar. 

• 10-jarige: zwemmer wordt in dat kalenderjaar 10 jaar - vergunning per 1/1 van dat jaar. 

• 11, 12, 13... 

• 19-jarige en ouder: geen onderscheid meer in leeftijd (WEL op wedstrijden voor masters). 

Categorie-/leeftijdsverhoging is NIET toegelaten. 

Heren (jongens) en dames (meisjes) zwemmen steeds afzonderlijk met uitzondering voor de 9-10-jarigen en de 

gemengde aflossingen.    

Wedstrijdcategorieën/leeftijdsjaren mogen per programmanummer vrij worden bepaald op het voorprogramma.  

VOORBEELD van programma: 
 
 -  wedstrijd  1       100 m schoolslag       D         11-12 / 13-14-15 / 16 / 17+ 

 -  wedstrijd  2  400 m wisselslag  H OPEN 

 -  wedstrijd  3  50 m vrije slag  G 9-10  

 -  wedstrijd  4  100 m vlinderslag D 13-14-15-16 / 17-18 / 18+ 

 -  wedstrijd  5  200 m rugslag  H 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

 -  wedstrijd  6  50 m vlinderslag  G 10 

 -  wedstrijd  7   800 m vrije slag  D 14-15 
 

9-10-JARIGEN 

• Onbeperkt valse starten. 

• Gemengd zwemmen.  

• Mogen ENKEL deelnemen in eigen leeftijdscategorie of leeftijdsjaar. 

• Geen deelname aan OPEN aflossingen. 

• Maximum toegelaten wedstrijden per sessie/dagdeel: 

o 9-jarigen: 

▪ 1 wedstrijd van 400m 

▪ OF 1 wedstrijd van 200m 

▪ OF maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m 

o 10-jarigen: 

▪ 1 wedstrijd van 400m 

▪ OF 1 wedstrijd van 200m EN 1 wedstrijd van maximaal 100m 

▪ OF maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m 

• Aflossing = 1 wedstrijd. 

• Deelname beperkt tot max 2 sessies/dagdelen per WE/aaneensluitende meerdaagse wedstrijd. 

• GEEN deelname aan 200m vlinderslag EN 400m individuele wisselslag. 

• Komen NIET in aanmerking voor het behalen van punten van enig clubklassement op wisselbeker en/of 

puntenwedstrijden, tenzij ENKEL in eigen categorie 9-10-jarigen. 
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11. DUBBELZWEMMEN WEDSTRIJDEN LANGE AFSTAND 

BELANGRIJK: 

• ENKEL toegelaten mits GOEDGEKEURD VOORPROGRAMMA 

• NOOIT toegelaten mits beslissing ter plaatse 

 

A. WEDSTRIJDEN  

• Enkel toegelaten voor wedstrijden op uitnodiging met MANUELE tijdopname waarvan het programma 

enkel bestaat uit 800 m en/of 1500 vrije slag en/of 400 m vrije slag voor 9- en 10-jarigen.   

B. REEKSINDELING  

• Inschrijven mag met reële trainingstijd. 

• Laatste reeks(en) wordt gezwommen met enkele bezetting per baan, dit om bepaalde prestaties of 

records mogelijk te maken. Bij inschrijvingen dient vermeld te worden welke zwemmer(s) voor bepaalde 

prestaties/records willen zwemmen. Indien er geen meldingen zijn dan mag de laatste reeks ook 

gezwommen worden met dubbele bezetting.    

C. OFFICIALS 

• Tijdopnemers: 

o moeten erkende TAK-officials zijn, 1 per zwemmer/ster  

o nemen/noteren alle tussen- en eindtijden  

• Keerpuntrechters: 

o er moet minstens 1 benoemde KP-rechter fungeren per 2 banen 

• Tussenafstand kaarten: mogen door vrijwilligers worden getoond, zij dienen wel de ganse wedstrijd te 

fungeren en 1 per zwemmer/ster. Bij coaching wordt de vrijwilliger vervangen. 

• Aankomstrechters: enkel nodig bij alle reeksen met enkele bezetting.  

• Bij de laatst te zwemmen reeks(en) met enkele bezetting gaan tijdopnemers terug fungeren als 

keerpuntrechters en worden geen vrijwilligers meer toegelaten voor het tonen van tussenafstand kaarten. 

 D. START  

• Alle zwemmers/sters starten van op het startblok.  

• Bij dubbele bezetting wordt 2 maal gestart:  

o 1ste start: voor de zwemmers/sters van de traagste reeks van de samengevoegde      

reeksen. Zij zwemmen langs de zwemlijn aan de linkerkant van hun baan en blijven  

daar zwemmen, ook na het keerpunt  

o 2de start: voor de zwemmers/sters van de snelste reeks van de samengevoegde 

reeksen. Zij zwemmen langs de zwemlijn aan de rechterkant van hun baan en blijven  

daar zwemmen, ook na het keerpunt. Deze start gebeurt als de eerst gestarte zwemmers bijna 

aan het keerpunt zijn  

• Bij eventuele (technische) valse start zal de kamprechter voldoende lang wachten om opnieuw te starten, 

zodat de zwemmers/sters mekaar niet kunnen hinderen, eventueel tot na het zwemmen van meerdere 

lengtes, of wordt de herstart uitgesteld. 
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E.  BAANBREEDTE   

• De zwembanen moeten minstens 2,30 m breed zijn om met dubbele bezetting te mogen zwemmen. De 

breedte moet opgegeven worden op het voorprogramma.  

F.  UITSLUITING   

• Hinderen van een zwemmer/ster of hen gebruiken als gangmaker kan reden zijn voor uitsluiting.  

12. A.E.I. WEDSTRIJDEN 

 

Op alle wedstrijden met  A.E.I. is verplicht de aanwezigheid  vereist van zowel een  JF - ‘Jurysecretaris Federatie’  

als  een  SF - ‘Starter Federatie’. 

13. PROBLEMEN 

Voor alle problemen en bij de minste twijfel betreffende uitslag, tijden, uitsluitingen, samenvoegingen reeksen, 

aankomstvolgorde, raadpleeg en/of verwittig steeds de voorzitter en/of kamprechter. 

 

 

BIJLAGEN 

1. OVERGANG MITS ONDERLINGE TOESTEMMING 

2. CONTROLELIJST VAN UITSLUITINGEN 

3. VOORPROGRAMMA 

4. WEDSTRIJDVERSLAG 

5. CONTROLE AANWEZIGHEDEN 

6. HOMOLOGATIEAANVRAAG  
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OVERGANG MITS ONDERLINGE TOESTEMMING 

 
Buiten de wettelijke voorziene ontslagperiode van één maand, zoals voorzien in het decreet van de niet- 

professionele sportbeoefenaar, kan een competitielicentiehouder een overgang bekomen wanneer alle partijen 

zich hierover schriftelijk akkoord verklaren. Na goedkeuring door de federatie, moet de aanvrager via de nieuwe 

club een nieuwe competitievergunning aanvragen. De nieuwe aanvraag moet gebeuren via Assist. 

 
AANVRAGER 

 

 

Ondergetekende ............................................................................................................................................. 

 
Licentie-nummer ............................................................................................................................................. 

 
Lid van ............................................................................................................................................. 

 
Wenst over  te  gaan  naar    ............................................................................................................................................. 

 
 

Ik heb kennisgenomen van het feit dat deze uitzonderingsmaatregel niet geldt voor de waterpolospelers die 

tijdens het lopende seizoen reeds hebben deelgenomen aan officiële wedstrijden. 

 

Handtekening aanvrager: (of) wettelijke vertegenwoordiger (indien -18 jaar) 

 
 

.........................................................  ......................................................... 

 
GOEDKEURING VAN DE BEIDE CLUBS (de opgezegde club en de nieuwe club) 

 

Naam en handtekening van de voorzitter en secretaris van beide clubs zoals gekend op het secretariaat van de 

Vlaamse Zwemfederatie vzw. 

De opgezegde club Handtekening 

 
Voorzitter: ......................................................... ......................................................... 

 

Secretaris: ......................................................... ......................................................... 

 
 

De nieuwe club Handtekening 

 
Voorzitter: ......................................................... ......................................................... 

 

Secretaris: ......................................................... ......................................................... 
 
 
 
 

 
Vlaamse Zwemfederatie vzw 

Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87 

info@zwemfed.be - www.zwemfed.be 

mailto:info@zwemfed.be
http://www.zwemfed.be/


BIJLAGE 2 
  
 

 

 

Vlaamse Zwemfederatie vzw  

Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87 

info@zwemfed.be - www.zwemfed.be 

Wedstrijd te:      Datum: 

 

   

CONTROLELIJST  VAN  UITSLUITINGEN 

WED REEKS BAAN NAAM 
LICENTIE-

NUMMER 

DISKWALIFICATIE  -   

FINA  SW CODE 
JURY MICRO UITSLAG 

KAMPRECHTER/ 

VOORZITTER 
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VOORPROGRAMMA            LIVE results op Swimrankings/Splash Me:        JA O  NEEN O   
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF 
                                                                                                                            

Antw  O  Vl.Bra/Brus  O  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O           Datum aanvraag:  
             

Voorzitter:     Naam:  XXXXXXX           Goedgekeurd voor het VSB op:   
                       

                      C.V.nr:   XXXXXXXX                           - E-mail: XXXXXXXXXX 

            
             door:   XXXXXXXXXXX  

Kamprechter :      Naam:  XXXXXXXXX             
    
                          C.V.nr:   XXXXXXXX                         - E-mail: XXXXXXXXXX 
                        
 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): XXXXXXXXXX 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd : XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX     C.V.nr:  XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX     C.V.nr:  XXXXXXXXXX 

  

Zwembadgegevens 

Naam: XXXXXXXXXX   

Adres: XXXXXXXXXX 

 
             

Jurysecretaris: Aantal banen:       

XXXXXXXXXX     C.V.nr:  XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX     C.V.nr:  XXXXXXXXXX 

Lengte:       

Tijdopname:       

  

Medische dienst:  

XXXXXXXXXXXXXX 

Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O     NEEN  O 

Baanbreedte (optioneel):        

   1 toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle categorieën)    

            en/of 400m vrije slag (enkel  9-10-jarigen) op het programma.   

  

 

INSCHRIJVINGEN   E-mailen naar:    Uiterste datum:           
                                                                voor inschrijven (maximum 2 weken vóór wedstrijddatum): 

XXXXXXXX 
Naam:  XXXXXXXXXX                                        

E-mail:  XXXXXXXXXXXXX                                                                          

Tel / GSM XXXXXXXXXX                                       Inschrijftijden van XXXXXXX tot en met XXXXXXXX  

 

WEDSTRIJDGEGEVENS 

Aard van de wedstrijd:         Provinciaal/Regionaal  O              Masters  O   
Internationaal  O     
Nationaal  O    Beker   O 
Op uitnodiging O      Wisselbeker   O  

 

Aanvang inzwemmen:      :       -       :       uur        (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 

Aanmelden officials bij kamprechter:               :      uur    (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 

Aanvang wedstrijd:                  :      uur 
Aanvang inzwemmen finales:                                                       :      uur 
Aanvang finales:                                                 :      uur 
 

Maximum aantal individuele starten per zwemmer:  O        Onbeperkt:  O 

Aantal reserves bij finales:   O  

Prijzen :  zie wedstrijdreglement:  O 

 3 medailles      O     per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarige 
                            O     per leeftijdsjaar 
                            O     per leeftijdscategorie 
                            O     over jaren / categorieën heen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :         
       
     

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden² 

1. series 200m wisselslag meisjes 11 / 12 

2. series 200m wisselslag jongens 11 / 12 

3. series 100m vrije slag meisjes 13 / 14 

4. series 100m vrije slag jongens 13 / 14 

 Pauze Medailleuitreiking wedstrijd 1 tot en met 4 
0:15 

5. series 100m rugslag dames 15 / 16 / 17 - 18 / 19 + 

6. series 100m rugslag heren 15 / 16 / 17 - 18 / 19 + 

7. series 50m schoolslag gemengd 9 

8. series 50m schoolslag gemengd 10 

9. series 200m wisselslag meisjes 13 / 14 

10. series 200m wisselslag jongens 13 / 14 

 Pauze Medailleuitreiking wedstrijd 5 tot en met 8 
0:25 

11. series 4 x 100m wisselslag mixed Open 

12. series 4 x 100m vrije slag mixed Open 

      

      

      

      
 

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter. 
3 Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen en masters. Een gemengde (mixed) aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 

jarigen) moet steeds 2 zwemmers hebben van elk geslacht. 

 
Het programma zal verschijnen op volgende website:  
 
                         O   clubsite 
                         O   www.swimrankings.net 
        

 
Vrije tekst:         
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VLAAMSE ZWEMFEDERATIE V.Z.W - Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke 

WEDSTRIJDVERSLAG  

(In te vullen per goedgekeurd voorprogramma) 
 

Organisator: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                    Datum: XXXXXXXXXXXXX   
Plaats zwembad : XXXXXXXXXXX 
Titel wedstrijd: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Normaal  O Masters  O       Enkel: 800m/1500m  O        Tijdopname: A.E.I.  O       Manueel  O  
Badlengte: XXXXXXX Aantal gebruikte banen: XXX          

 

HOOFDJURY 
  

   
Voorzitter: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

Kamprechter: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

Starters: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXX 

Zwemrechters: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
   

Jurysecretarissen: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

Hoofdtijdopnemer: 
 

  

Hoofdkeerpuntrecter: 
 

  

 

WEDSTRIJD           Aanvangsuur:  _____ u _____ Einduur: _____ u _____ 
  
Afzonderlijke finales van: _______u_______ tot _______u_______  
  
Aantal individuele starten : XXXXXXX Aantal starten aflossingsploegen:  XXXXXX 
  
Aantal forfaits op uitslag:  XXXXXXX Afzonderlijk verslag:   Ja   /   Neen 
  

 

ONVOLDOENDE OFFICIALS   

Clubafkorting 
VLAAMSE clubs 
 
…………….…………… 

 

…………….…………… 

 

…………….…………… 

 

…………….…………… 

 

…………….…………… 

 

…………….…………… 

 

…………….…………… 

 

…………….…………… 

 

 

Aantal individueel 
ingeschrevenen op UDI 
 
…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

 

Aantal aanwezige officials 
 
 
………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

     

              

                         VOORBEHOUDEN  VSW 
 

    …………….….……     officials te kort 

 

      …………….….……     officials te kort 

 

      …………….….……     officials te kort 

 

      …………….….……     officials te kort 

 

      …………….….……     officials te kort 

 

      …………….….……     officials te kort 

 

      …………….….……     officials te kort 

 

      …………….….……     officials te kort 

 
Naam, voornaam en handtekening jurysecretaris:  Naam, voornaam en handtekening kamprechter: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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VLAAMSE ZWEMFEDERATIE V.Z.W - Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke  

CONTROLE AANWEZIGHEDEN  

(In te vullen per goedgekeurd voorprogramma) 

 

Organisator :  Datum :  

Plaats zwembad :  Aanvangsuur :  

Medische dienst 
 

Naam & voornaam Handtekening 

0     Dokter 

  

0     Verpleegkundige 

 
 

 

0 Hulpverlener  
(Rode Kruis, Vlaamse Kruis, ….) 

  

0 Hoger redder die uitsluitend 
fungeert als EHBO/medische dienst 

 
 

 
 

Redders 
 

Naam & voornaam Handtekening 

0      Hoger redder 

          Steeds 

  

0      Toezichthouder of hoger redder 

        Vanaf 50 zwemmers gelijktijdig in het water 

  

0      Hoger redder 

        Vanaf 100 zwemmers gelijktijdig in het water  

  

0      Toezichthouder of hoger redder 

        Vanaf 150 zwemmers gelijktijdig in het water 

  

0      Hoger redder 

          Vanaf 300 zwemmers gelijktijdig in het water 

  

0      Toezichthouder of hoger redder 

        Vanaf 400 zwemmers gelijktijdig in het water 

  

 
Getekend voor de organiserende club door voorzitter / secretaris / verantwoordelijke: 
Naam:                                                                                   Handtekening: 
 



 

 
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B 

                             HOMOLOGATIEAANVRAAG          wedstrijd: ............ 

                                                                                                                                 reeks: ................. 
                                                                                                                                  baan: ..................  

        

 
O Man   O Vrouw 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………….. 

 
          Licentienummers 
 

        ………………../…….…../…..……. 

Samenstelling aflossingsploeg 
     

                                                 Licentienummers 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………….. ………………../…….…../…..……. 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………….. ………………../…….…../…..……. 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………….. ………………../…….…../…..……. 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………….. ………………../…….…../…..……. 

DATUM: ………/……../……..      GEMEENTE/STAD: ……………………………………             ORGANISERENDE CLUB: 
…………………………….. 

NAAM  ZWEMBAD:……………………………………………….........................                           LENGTE:      O 25m     O 50m 
 

O   Belgisch Record  (1°)                                                                    O   Vlaams Record  (2°) 

A.E.I. tijd: ……..… min……..… sec………… honderdsten     (A.E.I. strook bijvoegen) 

 
S.A.E.I. tijd: ……..… min……..… sec………… honderdsten     (A.E.I. strook bijvoegen) 

O   Belgisch Jeugdrecord  (1°)           Leeftijd: ....................... 

 
A.E.I. tijd: ………… min……..… sec……………...……honderdsten     (A.E.I. strook bijvoegen) 

 
S.A.E.I. tijd: ….….… min……..… sec…………….….…honderdsten     (A.E.I. strook bijvoegen) 

 

Handtijd chrono 1:  ………………..……  Handtijd chrono 2:  ……………..………  Handtijd chrono 3:  ………………….…… 
 

 
O Provinciaal Record  (3°)  

 

Leeftijd: ....................... 

 

O  Haai   (3°) 11j   -   12j   -   13j   -   14j   -   15j   -   16j   -   17j  -  18j   -   19+  

Afstand: 50m  - 100m  - 200m  - 400m  - 800m  - 1500m  -  4X50m  -  4X100m  - 4X200m 
 

Stijl:     vrije slag  -  rugslag  -  vlinderslag  -  schoolslag  -  wisselslag 

Officiële tijd: M S H 

Naam Kamprechter of Voorzitter: Handtekening 

 
 
 

(1°) De homologatieaanvraag moet verstuurd/gemaild worden naar de Koninklijke Belgische Zwembond  

(2°) De homologatieaanvraag moet verstuurd/gemaild worden naar de Vlaamse Zwemfederatie, Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820  
                                                                                                                                                                                         Merelbeke  
(3°) De homologatieaanvraag indien nodig versturen/mailen naar Provinciale/Regionale secretaris - volgens de normen van het 
Provinciaal/Regionaal Bestuur/Comité 


