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VOORPROGRAMMA LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA O NEEN X 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 17/01/2023 
 

Antw x  Vl.Bra/Bru  O  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSW op 18/01/2023 
 
 
   door Etienne Desfossés 
 
 
 

Kamprechter: Naam: ADAMS Ludo 

 C.V.nr:  KST/100062/62 - E-mail: lu.adams@zwemclubkst.be 
 
 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): Zwemclub Nijlen (ZN) 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd : 19/03/2023 

-LIECKENS, Wilfried - ZN/11012/72 Zwembadgegevens 

Naam: Gemeentelijk sportcentrum Nijlen 

Adres: Gemeentestraat 36a, 2560 Nijlen 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 6 

-DIDDENS, Els - BRABO/21436/78 Lengte: 25m 

Tijdopname: Handmatig 

 

Medische dienst: extra redder 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     NEEN  X 

Baanbreedte (optioneel):        

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

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

  

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  

   Uiterste datum: 05/03/2023 
Naam:  Meerts Rudy    

E-mail:  sportsecretariaat@zwemclub-nijlen.be  

Tel / GSM +32(0)474/464-595 Inschrijftijden van 01/01/2022 tot en met 05/03/2023 

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Flanders 2  Provinciaal X   PK O   Masters O 

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging X  Wisselbeker O 

 
 
Aanvang inzwemmen: 13:00 - 13:55 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter: 13:15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd: 14:00 uur 
Aanvang inzwemmen finales:       uur 
Aanvang finales:       uur  

Max. aantal starten per zwemmer: 2 Onbeperkt: O 

Aantal reserves bij finales: -  

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement X 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :   14de Grote prijs Guido de Cnaep 
 

  
Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 100m wisselslag Alle 9 / 10 

2. series 200m vrije slag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

3. series 100m schoolslag Alle 9 / 10 

4. series 200m vrije slag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

5. series 100m vrije slag Alle 9 / 10 

 Pauze Pauze, uitreiking van de medailles voor 9-10jarigen 

0:15 

6. series 50m vlinderslag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

7. series 50m vlinderslag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

8. series 100m rugslag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

9. series 100m rugslag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

10. series 100m schoolslag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

11. series 100m schoolslag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

 

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter. 

 
1 Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 jarigen) moet steeds 

2 zwemmers hebben van elk geslacht. 
 

 
Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  X  https://www.zwemclub-nijlen.be 
  X  www.swimrankings.net 
 
  
Vrije tekst:        

• Startgeld €6,00 

• Deelnemende clubs worden gevraagd officials af te vaardigen conform de sportreglementen van het VZF. 

• Afgevaardigden en officials worden opgegeven op het moment van de inschrijving. 

• Officials dienen zich aan te bieden in de voorgeschreven witte kledij. 
 



 

 
 
 

Zwemclub Nijlen 
Wisselbeker Guido De Cnaep – zondag 19/03/2023 

   

 
Zwemclub Nijlen – Kesseldorp 92 – 2560 Kessel 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zwemclub Nijlen nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 

 

 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd op zondag 19 maart 2023, in het Gemeentelijk Sportcentrum, 

Gemeentestraat 36a, 2560 Nijlen. 

 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter nagedachtenis van Guido De Cnaep. 

Guido is in april 2007 onverwachts overleden. Hij was jarenlang actief in onze club als bestuurslid en 

heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd tot de uitstraling van onze club. 

 

Wij hebben getracht een aanlokkelijke wedstrijd te organiseren en hopen dan ook uw vereniging te 

mogen begroeten op onze wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met sportieve groeten: 

 

Jan Neirynck        Els Diddens 
Voorzitter ZN        Secretaris ZN 

 

 

 

en het voltallige bestuur van Zwemclub Nijlen. 

  

14de Wisselbeker 

Guido De Cnaep 

UITNODIGING: 



 

 
 
 

Zwemclub Nijlen 
Wisselbeker Guido De Cnaep – zondag 19/03/2023 

   

 
Zwemclub Nijlen – Kesseldorp 92 – 2560 Kessel 

 

 

 

 

 

 

 

1) De wedstrijden gaan door onder de reglementen van de KBZB – Vlaamse Zwemfederatie – en van de 

FINA. 

 

2) Het bad meet 25 m. en heeft 6 zwembanen. De diepte varieert van 1.20 m. tot 2.20 m. 

Ligging : Gemeentelijk Zwembad Nijlen, Gemeentestraat 36, 2560 Nijlen. 

 

3) Tijdopname: manueel 

 

4) Het aantal officials zijn te voorzien volgens de geldende reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie. 

 

5) Mogen deelnemen, alle Belgische verenigingen alsook buitenlandse clubs waarvan het land lid is van 

de FINA, die uitgenodigd worden door ZN.  

 

6) De reeksindeling gebeurt volgens de opgegeven tijden.  

 

7) ZN heeft het recht om bij een teveel aan inschrijvingen het aantal starten per club te beperken. 

 

8)  De inschrijvingen moeten ten laatste op 05 maart 2023 binnenkomen op het volgende adres :  
 

- Rudy Meerts – 0474/464-595 
- E-mail : sportsecretariaat@zwemclub-nijlen.be 

 

9) De inschrijvingsgelden, €6,00 per start, dienen te worden gestort op rekeningnummer:  
 

- BE 51 7330 1634 7762 

- pa; Tilleuil Jan, De Bergen 17 2980 Halle-Zoersel,  

- vermelding; “ 14de Wisselbeker Guido De Cnaep – naam club”  

- dit voor 12 maart 2023 

 

Buitenlandse verenigingen kunnen de inschrijvingsgelden ter plaatse betalen en dit ten laatste een 

half uur voor de aanvang van de wedstrijden. 

 

10) Alle betwistingen die zouden kunnen optreden, die niet voorzien zijn in het reglement en die niet onder 

de bevoegdheid vallen van de wedstrijdjury, zullen door ZN worden opgelost . De beslissing die hieruit 

voortspruit is bindend voor elke deelnemende club. 

 

11) Het wedstrijdprogramma kan jaarlijks door ZN gewijzigd worden. 

 

 

 

 

 

 

Gelieve uw deelname zo vlug mogelijk te bevestigen a.u.b.  

WEDSTRIJDREGLEMENTEN: 



 

 
 
 

Zwemclub Nijlen 
Wisselbeker Guido De Cnaep – zondag 19/03/2023 

   

 
Zwemclub Nijlen – Kesseldorp 92 – 2560 Kessel 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inzwemmen: 
 

13u00 tot 13u25 – groep 1 

 13u30 tot 13u55 – groep 2 

 

Start: 
  

14.00 uur 

 

Indeling: 
 

1. 100 wisselslag gemengd 9-10 jarigen 

2. 200 vrije slag  meisjes 11 jaar en ouder 

3. 100 schoolslag  gemengd 9-10 jarigen 

4. 200 vrije slag  jongens 11 jaar en ouder 

5. 100 vrije slag  gemengd 9-10 jarigen 
 

Pauze: 
 

6. 50 m vlinderslag  meisjes 11 jaar en ouder 

7. 50 m vlinderslag  jongens 11 jaar en ouder 

8. 100 rugslag  meisjes 11 jaar en ouder 

9. 100 rugslag  jongens 11 jaar en ouder  

10. 100 schoolslag  meisjes 11 jaar en ouder 

11. 100 schoolslag  jongens 11 jaar en ouder 

 

Opmerkingen: 
 

1. 11 jaar en ouder kunnen maximaal aan 2 wedstrijden deelnemen. 

2. 200 m vrije slag is verplicht! 

3. Voor de 9- 10 jarigen gelden de normale reglementen.  

WEDSTRIJDPROGRAMMA : 



 

 
 
 

Zwemclub Nijlen 
Wisselbeker Guido De Cnaep – zondag 19/03/2023 

   

 
Zwemclub Nijlen – Kesseldorp 92 – 2560 Kessel 

 

 

 

 

 

Wisselbeker: 
 

De waarde van de Wisselbeker is 300 EUR. 

Een bestuurslid van de club die de beker ontvangt, dient een verklaring te ondertekenen waarin hij er 

zich toe verbindt de trofee in goede staat opnieuw ter beschikking te stellen ten laatste de dag van de 

volgende wedstrijd. Bij beschadiging, diefstal of een andere reden waardoor de beker niet meer 

beschikbaar kan worden gesteld, dient de waarde van de beker vergoed te worden aan ZN. 
 

Men wordt definitief eigenaar van deze wisselbeker indien men 3 maal in een periode van 5 jaar de 

beker wint.  

 

Puntenklassement: 
 

De vereniging die het meeste aantal punten behaalt, ontvangt de beker voor een periode van 1 jaar. 

Het klassement is het resultaat van volgende optelling; 
 

❑ Eerste plaats per wedstrijd / per categorie = 10 punten 

❑ Tweede plaats per wedstrijd / per categorie = 8 punten 

❑ Derde plaats per wedstrijd / per categorie = 6 punten 

❑ Vierde plaats per wedstrijd / per categorie = 4 punten 

❑ Vijfde plaats per wedstrijd / per categorie = 2 punten 
 

Categorieën 9-10 jarigen en 17 jaar en ouder tellen hierbij niet mee. 
  

Bij gelijkheid komen het aantal 1ste  plaatsen in aanmerking, bij verdere gelijkheid het aantal 2de 

plaatsen , enz… 

  

Geldprijzen en trofeeën: 
  

De eerste 3 verenigingen, volgens bovenvernoemd klassement, ontvangen eveneens definitief een 

trofee en een geldprijs ter waarde van : 
 

❑ 1ste plaats: €100,00 

❑ 2de plaats:   €75,00 

❑ 3de plaats:   €50,00 

 

Medailles: 
  

Per wedstrijd / per categorie (11-12/13-14/15-16/17+) zijn er 3 medailles voorzien, in de categorie 9-

10 jarigen zijn er 3 medailles per leeftijd en geslacht. 

 

 

 

WISSELBEKER GUIDO DE CNAEP : 


