
   

  1 
Vlaamse Zwemfederatie vzw 

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

 

Vlaamse Jeugd Talent Challenge 2023 

Reglement en programma 

Inleiding 

Voor de tweede maal, vindt de Vlaamse Jeugd Talent Challenge (VJTC) plaats. Daarbij ligt de 
nadruk op het belang van een algemene ontwikkeling i.p.v. een vroege specialisatie. 

De VJTC 2023 zal plaatsvinden van 27-29 januari en dit in het Olympisch zwemcentrum 
Wezenberg in Antwerpen (Desguinlei 17/19, 2018 Antwerpen). 

 

 

 

i.s.m. onze Partners 
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Leeftijdsgroepen en serie-indeling 

Er wordt gezwommen in leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen zijn: 

• meisjes 2011-2012 en 2009-2010 

• jongens 2010-2011 en 2008-2009 

Wedstrijdnummers en serie-indeling 

Wedstrijdnummers meisjes 11 jaar/12 jaar - jongens 12 jaar/13 jaar 

De volgende wedstrijdnummers kunnen gezwommen worden door de meisjes geboren in 2011-
2012 en de jongens geboren in 2010-2011: 

• Vrije slag: 100m - 400m 

• Schoolslag: 100m 

• Rugslag: 100m 

• Vlinderslag: 50m (meisjes 2012) 

• Vlinderslag: 100m (meisjes 2011 en jongens 2010-2011) 

• Wisselslag: 200m 

Om de veelzijdige ontwikkeling te stimuleren in deze leeftijdsgroep zal er gezwommen worden 
in meerkampvorm. Dit wil zeggen dat er enkel prijzen uitgereikt zullen worden voor het algemeen 
klassement. 

Zwemmers kunnen zich inschrijven voor zes wedstrijdnummers maar enkel de vijf beste 
resultaten worden in rekening gebracht. 

De series worden ingedeeld op basis van de inschrijftijden. 

Wedstrijdnummers meisjes 13 jaar/14 jaar - jongens 14 jaar/15 jaar  

De volgende wedstrijdnummers kunnen gezwommen worden door de meisjes geboren in 2009-
2010 en de jongens geboren in 2008-2009: 

• Vrije slag: 100m - 200m - 400m 

• Schoolslag: 100m - 200m 

• Rugslag: 100m - 200m 

• Vlinderslag: 100m - 200m 

• Wisselslag: 200m - 400m 

Ook in deze leeftijdsgroep willen we de veelzijdige ontwikkeling belangrijk en zal er gezwommen 
worden in meerkampvorm. Dit wil zeggen dat er enkel prijzen uitgereikt zullen worden voor het 
algemeen klassement. 

Zwemmers schrijven zich in voor zes wedstrijdnummers maar enkel de vijf beste resultaten 
worden in rekening gebracht. 

De series worden ingedeeld op basis van de inschrijftijden. 

Aflossingen 

De volgende aflossingsnummers worden volgens dezelfde leeftijdscategorieën gezwommen: 

• 4x100m vrije slag 

• 4x100m wisselslag 
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Kwalificatie-eisen 

Algemeen 

Enkel zwemmers die in het bezit zijn van een competitievergunning bij de zwemfed kunnen aan 
deze wedstrijd deelnemen. 

Wie mag er starten + hoe inschrijven   

De inschrijvingsprocedure voor de VJTC 2023 kent vier belangrijke stappen: 
1. Tijdens de VJTC komen er op elk individueel nummer 48 zwemmers per leeftijdsgroep aan 

de start. Deze zwemmers worden uitgenodigd op basis van een ranking per leeftijdsjaar, 
waarbij de hoogst behaalde FINA-punten op de 200m wisselslag en de 400m vrije slag 
samengeteld worden. Deze rankings worden opgemaakt met de gezwommen tijden 
tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022, op basis van de uitslagen die ten laatste op 
31 december worden ingediend via pascale.verbauwen@zwemfed.be. Uitslagen die te 
laat worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de rankings. 

2. Op dinsdag 3 januari 2023 zullen de definitieve rankings gecommuniceerd worden naar 
de clubs met vermelding van de sporters die in aanmerking komen om deel te nemen en 
ook de reserves zullen expliciet vermeld worden. 

3. De clubs laten ten laatste op zondag 8 januari 2023, per mail (vjtc@zwemfed.be), weten 
of er zwemmers zijn die niet wensen deel te nemen. Ook zwemmers die op de reservelijst 
vermeld staan dienen zich af te melden. 

4. Op dinsdag 10 januari 2023 zal dan de definitieve deelnemerslijst van zwemmers die 
individueel mogen deelnemen, op de website www.zwemfed.be gepubliceerd worden. 

5. Clubs dienen vervolgens uiterlijk op zondag 15 januari 2023 hun definitieve inschrijvingen 
(uiteraard enkel voor de bevestigde zwemmers) in te dienen: 

a. Inschrijvingen gebeuren met de absolute besttijd (25m of 50m), gerealiseerd in de 
periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 14 januari 2023. 

b. Geen enkele tijdsconversie van 25m naar 50m zal doorgevoerd worden bij de 
opmaak van het programma. Tussentijden worden niet als inschrijftijden 
aanvaard (met uitzondering van de eerste zwemtijd van een aflossing). 

c. Indien een zwemmer of zwemster geen officiële tijd gerealiseerd heeft binnen de 
bepaalde periode (01/01/2022 tot en met 14/01/2023) op een wedstrijdnummer 
dat hij of zij wenst te zwemmen, mag er ingeschreven worden zonder tijd. 

Specifieke inschrijvingsvoorwaarden voor meisjes 11 - 12 jaar en jongens 12 - 13 jaar 

Enkel uitgenodigde zwemmers kunnen aan de start verschijnen. Elke zwemmer uit deze 
categorieën neemt deel aan minimum vijf – en maximum zes - individuele wedstrijden. 

Specifieke inschrijvingsvoorwaarden voor meisjes 13 - 14 jaar en jongens 14 - 15 jaar 

Enkel uitgenodigde zwemmers kunnen aan de start verschijnen. Elke zwemmer binnen deze 
categorie neemt deel aan maximum zes individuele wedstrijden. 
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Aflossingen  

Elke club die aan de aflossingen wil deelnemen, is welkom. Per club kan slechts één aflossings-
ploeg per aangeboden wedstrijdnummer deelnemen. 

Deelnemers aan de aflossingen worden niet persoonlijk uitgenodigd maar moeten wel nomina-
tief ingeschreven worden. 

Inschrijvingen 

Inschrijvingen dienen in een Lenex-file uit Team Manager via mail verstuurd te worden naar: 
vjtc@zwemfed.be en dit uiterlijk op 15 januari 2023. Bij laattijdig inschrijven wordt er een 
administratieve kost aangerekend van 350 euro. 

Alle zwemmers dienen op de uiterste inschrijfdatum nominatief ingeschreven te worden, ook 
diegenen die enkel deelnemen aan de aflossingen en niet uitgenodigd werden. 

De clubs dienen bij de inschrijving de naam en het CV-nummer van de afgevaardigde, op te geven. 
(Zie Fina/VZF sportreglementen 2017-2021, deel II. punt 6.2). 

Inschrijvingsgelden 

De inschrijvingsgelden voor de VJTC bedragen €42 per individuele zwemmer en €8 per 
aflossingsploeg. Deze inschrijvingsgelden worden aan de club gefactureerd na afloop van de 
VJTC. Bij afmeldingen na sluiting van de inschrijfperiode worden de inschrijfgelden aan de club 
gefactureerd. 

Prijsbepaling- en uitreiking 

Algemeen 

De top acht van elk leeftijdsjaar, meisjes en jongens, worden op zondagnamiddag op het einde 
van de wedstrijd gehuldigd met een mooie prijs. 

Alle prijswinnaars dienen tijdig - op aangeven van de omroeper - hun prijs persoonlijk te komen 
afhalen op het podium. Elke prijswinnaar moet in clubtenue en met schoeisel verschijnen. 

Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de organisatie. Coaches en/of afgevaardigden 
brengen hun zwemmers/zwemsters hier op voorhand van op de hoogte. 

Klassement individuele zwemmers en zwemsters 

Meisjes 11 - 12 jaar en jongens 12 - 13 jaar 

Er wordt een ranking opgemaakt door optelling van de FINA-punten van de beste vijf individueel 
gezwommen wedstrijden tijdens de reeksen. 

Meisjes 13 - 14 jaar en jongens 14 - 15 jaar 

Er wordt een ranking opgemaakt door optelling van de FINA-punten van de beste vijf individueel 
gezwommen wedstrijden tijdens de reeksen. 

Aflossingen 

Voor elke aflossing worden vier gouden, vier zilveren en vier bronzen medailles uitgereikt. 
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Clubklassement 

Er is ook een clubklassement. Dit klassement zal opgemaakt worden op basis van een plaats-
puntentelling. De nummers 1 t.e.m. 10 van een programmanummer en categorie, ook bij de 
aflossingen, krijgen respectievelijk 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punt(en). 

De club met de meeste punten zal de Club Talent Trofee ontvangen. Er wordt een podiumfoto 
gemaakt van deze club en deze wordt in uitvergroot formaat aan de club bezorgd. 

Oproepkamer 

Elke zwemmer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start aan te melden in de oproepkamer en 
daar te blijven tot hij/zij door de verantwoordelijke wordt opgedragen zich naar het startplatform 
te begeven. Het zich niet aanmelden in de oproepkamer kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

De oproepkamer is uitsluitend toegankelijk voor de zwemmers die er worden verwacht. Coaches 
kunnen zwemmers begeleiden tot aan de oproepkamer. Zodra de zwemmer zich heeft gemeld 
mag hij/zij niet langer worden begeleid door de coach. 

Accreditaties 

Trainers en afgevaardigden zullen een accreditatie ontvangen waarmee ze het zwembad kunnen 
betreden. Deze bandjes zullen in de enveloppe zitten die op de wedstrijddag kunnen afgehaald 
worden bij de ingang van het zwembad. 

Het aantal bandjes per club  is als volgt vastgelegd:  

• 1 t.e.m. 9 zwemmer(s): 2 bandjes (1 voor de trainer en 1 voor de afgevaardigde)  

• 10 t.e.m. 19 zwemmers: 3 bandjes (2 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde)  

• 20 t.e.m. 29 zwemmers:  4 bandjes (3 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde)  

• 30 en meer zwemmers:  5 bandjes (4 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde) 

Officials 

Er zal gewerkt worden met een vooraf samengestelde en bekendgemaakte jury. 

Officials moeten in TeamManager per dagdeel opgegeven worden, volgens de volgende 
verdeelsleutel: 

• 1 official vanaf 3 zwemmers 

• 2 officials vanaf 10 zwemmers 

• 3 officials vanaf 20 zwemmers 

• 4 officials vanaf 30 zwemmers 

• ... 
(zie Fina/VZF sportreglementen 2017-2021, deel II punt 3.1) 

Zwemmers die enkel deelnemen aan de aflossingen tellen niet mee voor het berekenen van het 
aantal officials. 
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Programma 

Vrijdag 27 januari 2023 

 Inzwemmen: 13.45 - 14.45 u.  
 Wedstrijd: 15.00 u.  
   
1 100m rugslag Jongens  °09-°08 
2 100m rugslag Meisjes   °10-°09 
3 400m vrije slag Jongens  °09-°08 
4 400m vrije slag Meisjes   °10-°09 
5 100m schoolslag Jongens  °09-°08 
6 100m schoolslag Meisjes   °10-°09 

 

Zaterdag 28 januari 2023 

 Inzwemmen: 7.30 - 8.30 u.    Inzwemmen: 13.00 - 14.00 u.  
 Wedstrijd: 8.45 u.    Wedstrijd: 14.15 u.  
       

7 200m wisselslag Jongens  °09-°08  16 100m rugslag Meisjes  °12-°11 
8 200m vrije slag Meisjes  °10-°09  17 100m vrije slag Jongens  °09-°08 
9 100m vrije slag Jongens  °11-°10  18 100m vlinderslag Meisjes   °10-°09 

10 400m vrije slag Meisjes °12-°11  19 200m wisselslag Jongens  °11-°10 
11 200m rugslag Jongens  °09-°08  20 50m vlinderslag Meisjes  °12 
12 200m vlinderslag Meisjes   °10-°09  21 100m vlinderslag Meisjes   °11 
13 100m schoolslag Jongens  °11-°10  22 200m schoolslag Jongens °09-°08 
14 4 x 100m wisselslag Meisjes  °12-°11  23 400m wisselslag Meisjes   °10-°09 
15 4 x 100m vrije slag Jongens  °09-°08  24 4 x 100m wisselslag Jongens  °09-°08 

    25 4 x 100m vrije slag Jongens  °11-°10 

 PODIUM AFLOSSINGEN    PODIUM AFLOSSINGEN  

Zondag 29 januari 2023 

 Inzwemmen: 7.30 - 8.30 u.    Inzwemmen: 13.00 - 14.00 u.  
 Wedstrijd: 8.45 u.    Wedstrijd: 14.15 u.  
       

 Zondag AM    Zondag PM  
26 200m wisselslag Meisjes  °10-°09  35 100m rugslag Jongens  °11-°10 
27 200m vrije slag Jongens  °09-°08  36 100m vrije slag Meisjes   °10-°09 
28 100m vrije slag Meisjes  °12-°11  37 100m vlinderslag Jongens  °09-°08 
29 400m vrije slag Jongens  °11-°10  38 200m wisselslag Meisjes  °12-°11 
30 200m rugslag Meisjes  °10-°09  39 100m vlinderslag Jongens  °11-°10 
31 200m vlinderslag Jongens  °09-°08  40 200m schoolslag Meisjes   °10-°09 
32 100m schoolslag Meisjes  °12-°11  41 400m wisselslag Jongens  °09-°08 
33 4 x 100m wisselslag Jongens  °11-°10  42 4 x 100m wisselslag Meisjes  °10-°09 
34 4 x 100m vrije slag Meisjes   °10-°09  43 4 x 100m vrije slag Meisjes  °12-°11 

       

 PODIUM AFLOSSINGEN    PODIUM AFLOSSINGEN  
     PRIJSUITREIKING TOP 8  
       
       
*Aanvangsuren zijn indicatief en kunnen nog gewijzigd worden. 
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