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VOORPROGRAMMA       Datum aanvraag:  24/12/2013 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF 
ANTW  O  VL.BRA  O  LIMB  O  OVL  O  WVL  X Datum Goedkeuring:  31/12/2013 
                                                                                            Goedkeuring  Dubbelzwemmen:   NVT  X  JA   O  NEEN  O 
KAMPRECHTER: Naam :   Ronny BUGGENHOUT Prov. afgev. VSB of gemandateerde 
  
                   C.V. nr. : ZB / 10004 / 55                   Freddy DE BRUYNE 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  ORGANISATOR (club afk.) : ZTZ 
 
  EMAIL  CLUB :  ztz@mail.zwemfed.be 
 
STARTER :    Naam :   Ann LEFEVRE  DATUM WEDSTRIJD : Zondag 9 maart 2014 
    

C.V. nr. : ZTZ / 20055 / 63 NAAM ZWEMBAD :   Stedelijk Zwembad Tielt 
 

    Naam :       ADRES ZWEMBAD : G. Maczekplein 1  
 

  C.V. nr. :                                          8700 Tielt 
 
JURY SECR : Naam :   Greet DEWITTE ZWEMBADLENGTE :      25   X  50   O 
 

C.V. nr. : ZTZ / 20029 / 66 TIJDOPNAME:   A.E.I.  O   S.A.E.I   X  Manueel  O 
 
Naam :   Cindy DELAERE AANTAL BANEN:  4   O   5   O   6   X   8   O    
C.V. nr. : ZTZ / 20015 / 66 AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) :   JA  O     NEEN  X 

  BAANBREEDTE (optioneel) :  : NVT  
MEDISCHE  DIENST: Vlaams Kruis  (1)  toegelaten voor wedstrijden met ENKEL   800m – 1500m (alle 

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

INSCHRIJVINGEN inzenden bij: 
 
Naam : Greet DEWITTE 
 

Straat : Fonteinestraat 33 
 

Tel.: 051/40 70 23   GSM : 0496/99 84 76 

E-mail : ztz@telenet.be   of  geert.decabooter@telenet.be  
 

Gemeente : 8700 Tielt 
 

Fax.: NVT 
ten laatste op (postdatum) : 22 februari 2014     

WEDSTRIJDGEGEVENS   
AARD VAN DE WEDSTRIJD: INTERNATIONAAL  O  -  NATIONAAL  O  -  OP UITNODIGING  X  -  BEKER  O         
GOEDGEKEURD  INTERCLUBREGLEMENT TOEGEVOEGD  X   

AANVANG INZWEMMEN : 13.00 uur  

SAMENSTELLING JURY : 13.30 uur  

AANVANG WEDSTRIJD: 14.00 uur  
 
LEEFTIJDSVERHOGING TOEGELATEN :  JA   O / NEEN   X / ENKEL VOOR :       

ZIE WEDSTRIJDREGLEMENT : O  
MAX. AANTAL STARTEN PER ZWEMMER :                   ONBEPERKT : X   
PRIJZEN :    ZIE WEDSTRIJDREGLEMENT  X 

  3 MEDAILLES PER  LEEFTIJDSCATEGORIE  X                    

  3 MEDAILLES PER LEEFTIJDSJAAR  O   
 3 MEDAILLES PER LEEFTIJDSJAAR VOOR DE 9- EN 10-JARIGEN  X                
   3 MEDAILLES OVER DE LEEFTIJDSJAREN/LEEFTIJDSCATEGORIEËN HEEN  O   
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD : 4e Dag West-Vlaams Interclubtornooi “Henri Lecluyse” 2014 

     
 
WED.  AFSTAND & STIJL GESLACHT LEEFTIJDSCATEGORIEËN 
NR.    M / V /G*        9-10/11-12/13-14/15-16/17-18/18+/OPEN/ANDERE 
 
  1 100 m Schoolslag  V 9/10 

  2 200 m Vrije slag M 9/10  

  3 400 m Wisselslag M 11-12/13-14 

  4 200 m Vlinderslag V 15-16/17 en ouder 

  5 100 m Wisselslag M 15-16/17 en ouder 

  6 100 m  Rugslag V 9/10  
 
  PAUZE                                                                 PAUZE                                                                       PAUZE 
  

  7 200 m  Wisselslag V 11-12/13-14 

  8 200 m  Schoolslag M 15-16/17 en ouder 

  9 100 m  Vrije Slag V 15-16/17 en ouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GEMENGD enkel toegelaten voor 9- en 10-jarigen en aflossingen volgens art. 3.11 van de sportreglementen. 
 
PAUZE: NA WEDSTRIJD 6 
 
VRIJE TEKST: 
 
 Er zijn geen medailles voorzien voor de A-zwemmers/zwemsters. 

 

 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar ztz@telenet.be   of  
geert.decabooter@telenet.be.  
Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de organiserende club, 
gelieve dan contact op te nemen met mevrouw Greet Dewitte of de heer Geert 
Decabooter vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode. 

 

 De deelnemende clubs zijn bij inschrijving van A-zwemmers/zwemsters verplicht dit te 
melden met de vermelding van “A–zwemmer/zwemster” via het SPLASH-programma.  

 

 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en 
zwemsters ook de naam van hun clubafgevaardigde en de namen van hun officials 
moeten opgeven (het nodige aantal officials is functie van het aantal door de club 
ingeschreven zwemmers en zwemsters – zie 2.2.1 en B 4.1 van de ‘Sportreglementen 
Zwemmen’). 

 

 Deze wedstrijd wordt afgeklokt met een semi-automatische elektronische installatie 
 

 Zie ook het ‘Interclubreglement’. 



PROVINCIAAL WEST-VLAAMS INTERCLUBTORNOOI 
 

"HENRI LECLUYSE" 2014 

 

PROGRAMMA 
  

1ste dag: Veurne (VZV) zon 12 januari 
 
  1.  1500 m vrije slag meisjes (11 – 18+j) 
 
      PAUZE 
 
  2. 800 m vrije slag jongens (11 – 18+j) 

 
2de dag: Veurne (DMI) zon 19 januari  
  1. 100 m vrije slag jongens (9 - 10j) 
  2. 200 m schoolslag meisjes (9 - 10j) 
  3. 200 m rugslag meisjes (11 - 14j) 
  4. 400 m wisselslag jongens (15j & +) 
  5. 100 m rugslag meisjes (15j & +) 
  6. 50 m vlinderslag jongens (9 - 10j) 
  7. 200 m vlinderslag jongens (11 - 14j) 
 PAUZE 
  8. 100 m wisselslag meisjes (11 - 14j) 
  9. 100 m schoolslag jongens (11 - 14j) 
10. 200 m vrije slag meisjes (15j & +)  

 
3de dag: Zwevegem (GOLD)   zon 2 februari  
  1. 100 m vrije slag meisjes (9 - 10j) 
  2. 200 m schoolslag jongens (9 - 10j) 
  3. 200 m rugslag jongens (11 - 14j) 
  4. 400 m wisselslag meisjes (15j & +) 
  5. 100 m rugslag jongens (15j & +) 
  6. 50 m vlinderslag meisjes (9 - 10j) 
  7. 200 m vlinderslag meisjes (11 - 14j) 
 PAUZE 
  8. 100 m wisselslag jongens (11 - 14j) 
  9. 100 m schoolslag meisjes (11 - 14j) 
10. 200 m vrije slag jongens (15j & +)  

 
4de dag: Tielt (ZTZ)  zon 9 maart  
  1.  100 m schoolslag meisjes (9 -10 j) 
  2. 200 m vrije slag jongens (9 - 10j) 
  3.  400 m wisselslag jongens (11 - 14j) 
  4. 200 m vlinderslag meisjes (15j & +) 
  5. 100 m wisselslag jongens (15j & +) 
  6. 100 m rugslag meisjes (9 - 10j) 
   PAUZE 
  7. 200 m wisselslag meisjes (11 - 14j) 
  8. 200 m schoolslag jongens (15j & +) 
  9. 100 m vrije slag meisjes (15j & +)  

 
5de dag: Zwevegem (UZKZ) zon 23 maart  
  1.  100 m schoolslag jongens (9 -10 j) 
  2. 200 m vrije slag meisjes (9 - 10j) 
  3.  400 m wisselslag meisjes (11 - 14j) 
  4. 200 m vlinderslag jongens (15j & +) 
  5. 100 m wisselslag meisjes (15j & +) 
  6. 100 m rugslag jongens (9 - 10j) 
   PAUZE 
  7. 200 m wisselslag jongens (11 - 14j) 
  8. 200 m schoolslag meisjes s (15j & +) 
  9. 100 m vrije slag jongens (15j & +)  

 
6de dag: Veurne (COAST) zon 13 april  
  1. 50 m vrije slag meisjes (11 - 14j) 
  2. 100 m schoolslag jongens (15j & +) 
  3. 200 m wisselslag jongens (9 - 10j) 
  4. 100 m wisselslag meisjes (9 - 10j) 
  5. 200 m schoolslag jongens (11 - 14j) 
   PAUZE 
  6. 100 m vlinderslag meisjes (11 - 14j) 
  7. 100 m vrije slag jongens (11 - 14j) 
  8. 400 m vrije slag meisjes (15j & +) 
  9. 200 m rugslag jongens (15j & +) 

 
7de dag: Kortrijk (KZK) (???? september *)  
  1. 50 m vrije slag jongens (11 - 14j) 
  2. 100 m schoolslag meisjes (15j & +) 
  3. 200 m wisselslag meisjes (9 - 10j) 
  4. 100 m wisselslag jongens (9 - 10j) 
  5. 200 m schoolslag meisjes (11 - 14j) 
   PAUZE 
  6. 100 m vlinderslag jongens (11 - 14j) 
  7. 100 m vrije slag meisjes (11 - 14j) 
  8. 400 m vrije slag jongens (15j & +) 
  9. 200 m rugslag meisjes (15j & +)  

 
8ste dag: Diksmuide (ZB) (???? november *)  
  1. 200 m vrije slag jongens (11 - 14j) 
  2. 400 m vrije slag meisjes (9 - 10j) 
  3. 200 m rugslag jongens (9 - 10j) 
  4. 100 m vlinderslag meisjes (15j & +) 
   PAUZE 
  5. 400 m vrije slag meisjes (11 - 14j) 
  6. 200 m wisselslag jongens (15j & +) 
  7. 50 m vrije slag meisjes (15j & +) 
  8. 100  m rugslag jongens (11 - 14j) 

 
9de dag: Torhout (TZT) (???? november *)  
  1. 200 m vrije slag meisjes (11 - 14j) 
  2. 400 m vrije slag jongens (9 - 10j) 
  3. 200 m rugslag meisjes (9 - 10j) 
  4. 100 m vlinderslag jongens (15j & +) 
   PAUZE 
  5. 400 m vrije slag jongens (11 - 14j) 
  6. 200 m wisselslag meisjes (15j & +) 
  7. 50 m vrije slag jongens (15j & +) 
  8. 100 m rugslag meisjes (11 - 14j)  

 
10de dag: Torhout (TZT) (???? december *) 
 
  1.  1500 m vrije slag jongens (11 – 18+j) 
 
      PAUZE  
  2.  800 m vrije slag meisjes (11 – 18+j) 

(*) : datum definitief vast te leggen tijdens de kalenderzitting van 22/2/2014 
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ALGEMENE GEGEVENS & REGLEMENT 
 Tijdens de kalenderzitting van 2/3/2013 werd beslist over de toekenning van de 10 dagen aan 

de clubs die zich voor de organisatie van deze wedstrijden kandidaat hadden gesteld (clubs 
met een zwembad met 6 of meer banen organiseren bij voorkeur vóór de zomervakantie en de 
clubs met 4 of 5 banen bij voorkeur ná de zomervakantie).  
 

 De door het Provinciaal Bestuur bepaalde wedstrijdvolgorde (zie tabel) dient gerespecteerd 
te worden.  
 

 Er is geen leeftijdsverhoging toegelaten.  
 

 A–zwemmers/zwemsters (limiettijd van A-zwemmer/zwemster behaald in 2014 vóór de 
limietdatum van inschrijving van de betreffende wedstrijd) worden in dit interclubtornooi 
NIET toegelaten met uitzondering van : 

o A-zwemmers/zwemsters van de betreffende organiserende club (VZV, DMI, GOLD, 
ZTZ, UZKZ, COAST, KZK, ZB, TZT) 

o Wanneer een A-zwemmer/zwemster, niet behorend tot de organiserende club, een 
bepaalde limiettijd wil halen en om deze reden toch wil deelnemen, kan dit aan een 
verhoogd inschrijvingsgeld van 10 EUR per start. 

 

 De deelnemende clubs zijn bij inschrijving van A-zwemmers/zwemsters (zie de hierboven 
vermelde uitzonderingsregels) verplicht dit te melden met de vermelding van  
“A–zwemmer/zwemster” via het SPLASH-programma. Bij inschrijving wordt een controle 
uitgevoerd door de organiserende club op basis van de officiële lijsten van  
A-zwemmers/zwemsters. We hopen ook op de eerlijkheid van de clubs dat deze vermelding 
wordt gerespecteerd.  
 

 Er wordt telkens een apart klassement opgemaakt in de officiële uitslag voor A- en  
B-zwemmers/zwemsters (dit kan dus enkel indien de clubs via SPLASH hun  
A-zwemmers/zwemsters aanstippen bij de inschrijving!).  
De keuze om ook medailles en/of prijzen te geven aan de A-zwemmers/zwemsters ligt 
volledig bij de organiserende club. Dit dient specifiek op het voorprogramma vermeld te 
worden in de rubriek ‘vrije tekst’. 
 

 Voor alle wedstrijden geldt de regel van één start, t.t.z. onmiddellijke uitsluiting bij een valse 
start (uitzondering voor de 9- en 10-jarigen : meerdere starten mogelijk).  
 

 Aan het Interclubtornooi zijn een individueel klassement voor jongens en voor meisjes 
evenals een algemeen clubklassement verbonden.  
 

 Jongens en meisjes die deelnemen als A-zwemmer/zwemster (zie ook hoger) komen NIET in 
aanmerking voor het individueel klassement en evenmin voor het clubklassement. Alle 
wedstrijden gezwommen als B-zwemmer/zwemster (voor hen die tijdens het jaar 2014  
A-zwemmer/zwemster worden) tellen echter wel mee voor het individueel en het 
clubklassement.  
 

 Voor het Interclubtornooi 2014 onderscheiden we 6 leeftijdsgroepen, nl. 9-jarigen (geboren 
in 2005), 10-jarigen (geboren in 2004), 11- en 12-jarigen (geboren in 2003/2002), 13- en  
14-jarigen (geboren in 2001/2000), 15- en 16-jarigen (geboren in 1999/1998) en 17-plussers 
(17 jaar en ouder, dus geboren vóór 1998). 
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 Voor het individueel klassement zijn er voor de 9- en 10-jarigen telkens 5 naturaprijzen of 
waardebonnen voorzien. Voor de leeftijdsgroepen 11- en 12-jarigen en 13- en 14-jarigen zijn 
er telkens 10 prijzen voorzien (3 geld- en 7 naturaprijzen of waardebonnen).  
Voor de leeftijdsgroep 15- en 16-jarigen zijn er 6 prijzen (3 geld- en 3 naturaprijzen of 
waardebonnen) en voor de leeftijdsgroep 17-plussers zijn er 3 geldprijzen voorzien.  
De eerste 3 bij de leeftijdsgroepen 11- en 12-jarigen, 13- en 14-jarigen, 15-en 16-jarigen en 
17-plussers krijgen telkens een waardebon voor een bedrag van respectievelijk 20 EUR (de 
1ste), 13 EUR (de 2de), en 7 EUR (de 3de).  
 

 Voor het individueel klassement wordt volgend puntensysteem toegepast en dit per wedstrijd 
en per leeftijdsgroep: 1ste: 18 p - 2de: 16 p - 3de: 14 p - 4de: 12 p - 5de: 11 p - 6de: 10 p - 7de: 9 p 
- 8ste: 8 p - 9de: 7 p - 10de: 6 p - 11de: 5 p: 12de : 4 p - 13de: 3 p - 14de: 2 p - 15de: 1 p.  
De over de tien dagen door de zwemmers/zwemsters behaalde punten worden opgeteld.  
 

 Bij een eventuele overgang van zwemmers/zwemsters naar een andere club in de loop van het 
jaar behouden deze personen al hun behaalde punten voor het individueel klassement maar 
blijven de door hen voor hun "oude" clubs behaalde punten aan deze clubs toegekend.  
 

 Om in het individueel eindklassement te worden opgenomen is een deelname aan minimum vijf 
van de tien dagen vereist. De punten behaald door zwemmers/zwemsters die aan minder dan 
vijf van de tien dagen deelnemen tellen echter wel mee voor het algemeen clubklassement.  
Ook bij zwemmers/zwemsters die tijdens het jaar 2014 A-zwemmer/zwemster worden en 
nog geen 5 deelnames hebben als B-zwemmer/zwemster, zullen de door hen behaalde punten 
als B-zwemmer/zwemster meetellen voor het algemeen clubklassement. 
 

 Voor het algemeen clubklassement zijn volgende geldprijzen voorzien: 1ste: 125 EUR - 2de: 100 
EUR - 3de: 75 EUR - 4de: 50 EUR - 5de: 25 EUR.  
 

 Voor het algemeen clubklassement worden over de tien dagen heen de punten van de eerste 
twee zwemmers/zwemsters per club, per wedstrijdnummer en per leeftijdsgroep opgeteld. 
De punten van de 9- en 10-jarigen worden hierbij echter NIET meegeteld.  
 

 De twee leeftijdsgroepen 9- en 10-jarigen evenals de leeftijdsgroepen 11- en 12-jarigen,  
13- en 14-jarigen, 15- en 16-jarigen en 17-plussers moeten steeds apart op de uitslag vermeld 
worden, zelfs indien de organiserende club beslist om de 9- en 10-jarigen en/of andere 
leeftijdsgroepen voor de medailles samen te nemen ( de medailles zijn ten laste van de 
organiserende club ).  
 

 De organiserende club dient telkens volgende West-Vlaamse zwemclubs uit te nodigen: 
BOAS, BZC, BZK, BZV, COAST, DMI, DZV, GOLD, IKZ, ISWIM, IZV, KORF, KZK, MZK, 
NZV, OK, ROSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, UZKZ, VZV, WNB, WZC, ZB, ZTB, ZTZ en ZWEM.  
Dit gebeurt d.m.v. een door de provinciale afgevaardigde van het VSB of door zijn 
gemandateerde goedgekeurd voorprogramma dat de secretarissen van bovengenoemde clubs 
minstens 5 weken vóór wedstrijddatum wordt toegestuurd. Er mogen geen ingeschreven clubs 
van deelneming worden uitgesloten en er mogen evenmin beperkingen opgelegd worden naar 
het aantal deelnemers toe. Clubs van buiten de provincie worden niet toegelaten. 
 

 De sportsecretaris van het Provinciaal Bestuur houdt het individueel en het clubklassement 
bij. Binnen de 7 dagen na de wedstrijd moet de organiserende club een correct programma en 
uitslag bezorgen aan de sportsecretaris van het Provinciaal Bestuur (Greet Dewitte, 
Fonteinestraat 33, 8700 Tielt – geert.decabooter@telenet.be). 
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 Aan de deelnemende zwemmers en zwemsters wordt een inschrijvingsgeld van 2,00 EUR per 
individuele wedstrijd gevraagd (het VZF-startgeld van 0,55 EUR wordt door de VZF 
rechtstreeks aan de organiserende clubs aangerekend). Het totale bedrag per club wordt te 
gepasten tijde door de penningmeester van de VZF/Provincie West-Vlaanderen aan de 
deelnemende clubs gefactureerd. De organiserende clubs hoeven dus zelf aan de 
deelnemende clubs geen inschrijvings- of startgeld aan te rekenen.  
 

 Aan de organiserende clubs wordt door de penningmeester van de VZF/Provincie West-
Vlaanderen een vergoeding uitgekeerd van 1,30 EUR per individuele start (hetzij een 
vergoeding van 0,75 EUR + de terugbetaling van het startgeld dat door de VZF werd 
aangerekend).  
 

 
 

 


