
 
 

  
  
  
  

  
    

   

  20 augustus 2017                                 Bijlagen : 4 VP  
 

Provinciale Kampioenschappen 2017 
 
 

 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Onderwerp : Uitnodiging tot de Provinciale Kampioenschappen 2017  
 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot de PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017, 
ingericht door het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF, onder de reglementen van de 
FINA/KBZB/VZF.  
 
De tweedaagse van de Provinciale Kampioenschappen gaat door op zaterdag 21 en zondag 22 
oktober 2017 in het S&R Olympia Zwembad (50 m – 10 banen), Doornstraat 110 te 8200 Sint-Andries 
Brugge. 
 
UURREGELING :  08.30 uur : Aanvang inzwemmen     12.30 uur : Aanvang inzwemmen 

 09.00 uur : Samenstellen jury          13.00 uur : Samenstellen jury 
 09.30 uur : Aanvang wedstrijden      13.30 uur : Aanvang wedstrijden 

 
PROGRAMMA (GEEN LIMIETTIJDEN !!) 
 
 
WEDSTRIJDEN ZATERDAG 21/10/2017 
 
Voormiddag 
  1.   100 m Schoolslag Dames 
  2.   400 m Wisselslag Heren 
  3.     50 m Vlinderslag Dames 
  4.     50 m Vrije slag Heren 
  5.   200 m Wisselslag 10-jarigen, gemengd 
     Pauze 
  6.   200 m Rugslag Dames 
  7.   200 m Schoolslag Heren 
  8.   100 m Vrije slag Dames 
  9.   200 m  Vlinderslag Heren 
 
   MIDDAGPAUZE 
 
Namiddag 
10.   200 m Vrije slag Heren 
11.   200 m Wisselslag Dames 
12. 1500 m Vrije slag Heren 
13.     50 m Rugslag Dames 
14.     50 m Schoolslag Heren 
     Pauze 
15.   400 m Vrije slag Dames 
16.   100 m Rugslag Heren 
17.   100 m Vlinderslag Dames 
     Pauze 
18.   4 x 50 m Vrije slag Heren / Afl. 
19.   4 x 50 m Wisselslag Dames / Afl. 

 

 
 
 
WEDSTRIJDEN ZONDAG 22/10/2017 
 
Voormiddag 
20.   100 m Schoolslag Heren 
21.   400 m Wisselslag Dames 
22.     50 m Vlinderslag Heren 
23.     50 m Vrije slag Dames 
24.   400 m Vrije slag 10-jarigen, gemengd 
     Pauze 
25.   200 m Rugslag Heren 
26.   200 m Schoolslag Dames 
27.   100 m Vrije slag Heren 
28.   200 m Vlinderslag Dames 
 
   MIDDAGPAUZE 
 
Namiddag 
29.   200 m Vrije slag Dames  
30.   200 m Wisselslag Heren 
31.   800 m Vrije slag Dames 
32.     50 m Rugslag Heren 
33.     50 m Schoolslag Dames 
     Pauze 
34.   400 m Vrije slag Heren 
35.   100 m Rugslag Dames 
36.   100 m Vlinderslag Heren 
     Pauze 
37.   4 x 50 m Vrije slag Dames / Afl. 
36.   4 x 50 m Wisselslag Heren / Afl. 

 



 
 

  
  
  
  

      

   

ALGEMENE INFORMATIE / WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
1. Alle wedstrijden staan open voor 11-jarigen en ouder, uitgezonderd de wedstrijden 5 (200 m 

wisselslag) en 24 (400 m vrije slag) die gereserveerd zijn voor de 10-jarigen. 
 
2. Alle wedstrijden worden gezwommen met reeksen, maar zonder halve finales en finales. De 

baanindeling voor de reeksen gebeurt volgens FINA-SW 3.1.2. 
 
3. Het aantal reeksen voor de wedstrijden 12 (1500 m vrije slag heren) en 31 (800 m vrije slag 

dames) wordt beperkt tot 3 (30 zwemmers en zwemsters). Bij een teveel aan inschrijvingen zal het 
PB de laatst toegestuurde inschrijvingen weigeren. De betrokken clubs worden hiervan tijdig en 
schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 
4. De uitslag wordt bepaald door de tijdens de reeksen gezwommen tijden, waarbij er voor de 

individuele wedstrijden per leeftijdscategorie (11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19 en ouder) een 
afzonderlijk klassement wordt opgemaakt waaraan telkens 3 medailles verbonden zijn (1 x goud,   
1 x zilver en 1 x brons). 

 
5. Bij de aflossingswedstrijden is er enkel een medaille voorzien voor alle zwemmers/zwemsters van 

de winnende aflossingsploeg (4 x goud) en dit per leeftijdscategorie (11 t.e.m. 14-jarigen en de 15-
jarigen en ouder). 

 
6. Voor alle wedstrijden is de regel van één start van toepassing, t.t.z. onmiddellijke uitsluiting bij een 

valse start. 
 
7. Reglement aflossingen 
 
 De aflossingen worden gezwommen in slechts 2 leeftijdscategorieën: 

 Categorie 11- t.e.m  14-jarigen : ploeg bestaat uit minstens 1 deelnemer van de 11-12 jarigen 
 Categorie  15-jarigen en ouder : ploeg bestaat uit minstens 1 deelnemer van de 15-16 jarigen 

 
De samenstellingen van de aflossingsploegen worden bij voorkeur reeds bij de inschrijving 
opgegeven (namen en voornamen + CV-nummers). Op de wedstrijd zelf dient de definitieve 
ploegsamenstelling officieel op het jurysecretariaat ingediend te worden, ten laatste één uur 
voordat de betreffende aflossing aanvangt. 

 
Er wordt maar ÉÉN aflossingsploeg per leeftijdscategorie en per club toegestaan. 

 
Clubs die aflossingsploegen wensen in te schrijven en daarbij niet beschikken over een zoals in de 
VZF-reglementen beschreven reëel gezwommen tijd, mogen inschrijven met een tijd bekomen 
door optelling van de individuele, effectief op wedstrijd gezwommen tijden van de vooraf nominatief 
ingeschreven zwemmers/zwemsters. Indien er vooraf niet nominatief kan ingeschreven worden en 
er geen reëel gezwommen tijd van de ploeg beschikbaar is moet er ‘zonder tijd’ ingeschreven 
worden. 

 
8. De starter en de jurysecretaris worden door het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF 

aangeduid. 
 
9. De deelnemende clubs moeten bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters, telkens per 

daggedeelte (voormiddag en namiddag), behalve de namen van hun trainers ook de namen en 
CV-nrs. van hun clubafgevaardigde en van hun officials opgeven.  

  



 
 

  
  
  
  

      

   

Het nodige aantal officials is functie van het door de club voor dat daggedeelte ingeschreven 
aantal zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie Deel II, 3.1 van de 
‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015-2017 – versie 9_2016’: één official vanaf 3, twee 
officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven 
zwemmers, ... 

 
10. Uiterste datum van inschrijving (postdatum): 14 oktober 2017 
 
11. De inschrijvingen gebeuren uitsluitend d.m.v. een bestand aangemaakt met het programma 

SPLASH. De deelnemende clubs versturen de inschrijving via e-mail naar Alain Ghyselbrecht 
(alain.ghyselbrecht@telenet.be). Indien ze geen bevestiging van de inschrijving ontvangen dienen 
ze contact op de nemen met de heer Alain Ghyselbrecht vóór de laatste dag van de 
inschrijvingsperiode. 

 
12. De inschrijftijden moeten reëel gezwommen wedstrijdtijden zijn (niet noodzakelijk de besttijden) 

gerealiseerd in de periode van 1 januari 2016 tot en met 14 oktober 2017. Bij gebrek aan een 
officiële tijd MOET ‘zonder tijd’ ingeschreven worden.  

  
13. Het aantal trainers dat gratis tot de wedstrijd wordt toegelaten is functie van het aantal 

ingeschreven zwemmers (zie Deel II, 6.1 & 6.2 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 
2015-2017 – versie 9_2016’). De officiële clubafgevaardigde (1) heeft tevens steeds vrije toegang. 
Indien zich meer clubafgevaardigden en/of trainers aanbieden, zullen ze de normale toegangsprijs 
moeten betalen alvorens tot het bad/tribune te worden toegelaten.   

 
14. Elke zwemmer moet tijdens de medailleuitreiking persoonlijk op het podium aanwezig zijn, de 

medailles worden niet meegegeven aan andere zwemmers, coaches of afgevaardigden. 
 
15. Het inschrijvingsgeld van 5,00 EUR per individuele wedstrijd en per zwemmer/zwemster of van 

1,00 EUR per aflossingswedstrijd en per ploeg (inclusief het VZF-startgeld) wordt door de 
penningmeester van het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF aan de deelnemende clubs 
gefactureerd.  

 
 
Met sportieve groeten, 
Namens het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF 
 
 
 
 
Greetje Dewitte  
Sportsecretaris Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF 
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VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/8/2017 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  30/8/2017 
 
Voorzitter : Naam :       door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :       
 
Kamprechter : Naam : Greetje DEWITTE Goedkeuring dubbelzwemmen: NVT  X / JA  O / NEEN  O 
 C.V. nr: ZTZ/20029/66 
 E-mail: dewitte.greet@telenet.be 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : P.B. West-Vlaanderen 
 
Starter : Naam : Pascal DE SAEDELEER Datum wedstrijd :        zaterdag 21 oktober 2017 
 C.V. nr. : GOLD/10059/65 

 Zwembadgegevens: 
 Naam : S&R Olympia 

   Adres: Doornstraat 110 
   8200 Sint-Andries Brugge 
 
 Aantal banen   10  
Jurysecretaris :  Naam :  Daniel UYTTERSPROT Lengte : 50  m 
 C.V. nr. : COAST/10080/65 Tijdopname A.E.I. 
 Naam :   Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O  /  NEEN  X 
 C.V. nr. :   Baanbreedte(optioneel) : NVT 
Medische dienst:    Extra redders 1toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle 

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

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  
. 

Naam:  Alain GHYSELBRECHT Uiterste datum 
E-mail:  alain.ghyselbrecht@telenet.be voor inschrijven (max 7 dagen vóór wedstrijddatum): 14/10/2017 

Tel / GSM 0475/42 83 87 Inschrijftijden van 1/1/2016 tot en met 14/10/2017 

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciaal Kampioenschap 

Internationaal O Beker  O 
Nationaal O Wisselbekerreglement toegevoegd  O 
Open X goedgekeurd op 
 

 
Inzwemmen : van 08.30 tot 09.25 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter : 08.45 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd : 09.30 uur  

Max. aantal starten per zwemmer :  Onbeperkt: X   
 
Aantal reserves bij finales:  NVT 
 

Prijzen : Zie wedstrijdreglement  X 

 3 Medailles: 
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen 
O per leeftijdsjaar  
O per leeftijdscategorie 
O over de jaren / categorieën heen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :  Provinciale Kampioenschappen 2017 – 21 oktober – voormiddag  
 
 

 

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden 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 een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website: 
     http://www.zwemfedwvl.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST:  :  Zie ook tekst “Algemene informatie / Wedstrijdreglement” in de uitnodigingsbrief 
  
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar alain.ghyselbrecht@telenet.be.    

Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt, gelieve dan contact op de nemen 
met de heer Alain Ghyselbrecht  vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode. 

 
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en 

zwemsters, telkens per dagdeel (voormiddag en namiddag), ook de naam van hun 
clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven (het 
nodige aantal officials is functie van het door de club voor dat dagdeel ingeschreven aantal 
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van 
de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015-2017 – versie 9_2016’ : één official vanaf 
3, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 
ingeschreven zwemmers, ...). 

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 100 m schoolslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
2. series 400 m wisselslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
3. series   50 m vlinderslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
4. series   50 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
5. series 200 m wisselslag gemengd 10-jarigen 
 
PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
 
6. series 200 m rugslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
7. series 200 m schoolslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
8. series 100 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
9. series 200 m vlinderslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
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VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/8/2017 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  30/8/2017 
 
Voorzitter : Naam :       door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :       
 
Kamprechter : Naam : Tony HALSBERGHE Goedkeuring dubbelzwemmen: NVT  X / JA  O / NEEN  O 
 C.V. nr: GOLD/10058/65 
 E-mail: tony.halsberghe@telenet.be 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : P.B. West-Vlaanderen 
 
Starter : Naam : Freddy DE BRUYNE Datum wedstrijd :        zaterdag 21 oktober 2017 
 C.V. nr. : ZB/10065/48 

 Zwembadgegevens: 
 Naam : S&R Olympia 

   Adres: Doornstraat 110 
   8200 Sint-Andries Brugge 
 
 Aantal banen   10  
Jurysecretaris :  Naam :  Johan DE GEETER Lengte : 50  m 
 C.V. nr. : ISWIM/11000/64 Tijdopname A.E.I. 
 Naam :   Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O  /  NEEN  X 
 C.V. nr. :   Baanbreedte(optioneel) : NVT 
Medische dienst:    Extra redders 1toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle 

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

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  
. 

Naam:  Alain GHYSELBRECHT Uiterste datum 
E-mail:  alain.ghyselbrecht@telenet.be voor inschrijven (max 7 dagen vóór wedstrijddatum): 14/10/2017 

Tel / GSM 0475/42 83 87 Inschrijftijden van 1/1/2016 tot en met 14/10/2017 

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciaal Kampioenschap 

Internationaal O Beker  O 
Nationaal O Wisselbekerreglement toegevoegd  O 
Open X goedgekeurd op 
 

 
Inzwemmen : van 12.30 tot 13.25 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter : 12.45 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd : 13.30 uur  

Max. aantal starten per zwemmer :  Onbeperkt: X   
 
Aantal reserves bij finales:  NVT 
 

Prijzen : Zie wedstrijdreglement  X 

 3 Medailles: 
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen 
O per leeftijdsjaar  
O per leeftijdscategorie 
O over de jaren / categorieën heen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :  Provinciale Kampioenschappen 2017 – 21 oktober – narmiddag 
 
 

 

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden 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 een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website: 
     http://www.zwemfedwvl.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST:  :  Zie ook tekst “Algemene informatie / Wedstrijdreglement” in de uitnodigingsbrief 
 
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar alain.ghyselbrecht@telenet.be.    

Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt, gelieve dan contact op de nemen 
met de heer Alain Ghyselbrecht  vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode. 

 
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en 

zwemsters, telkens per dagdeel (voormiddag en namiddag), ook de naam van hun 
clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven (het 
nodige aantal officials is functie van het door de club voor dat dagdeel ingeschreven aantal 
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van 
de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015-2017 – versie 9_2016’ : één official vanaf 
3, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 
ingeschreven zwemmers, ...). 

  

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

10. series 200 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
11. series 200 m wisselslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
12. series 1500 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
13. series   50 m rugslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
14. series   50 m schoolslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
 
PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
 
15. series 400 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
16. series 100 m rugslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
17. series 100 m vlinderslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
 
PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
 
18. series 4 x 50 m vrije slag/aflos. heren 11-14 / 15 en ouder 
19. series 4 x 50 m wisselslag/aflos. dames 11-14 / 15 en ouder 
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VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/8/2017 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  30/8/2017 
 
Voorzitter : Naam :       door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :       
 
Kamprechter : Naam : Geert BARBRY Goedkeuring dubbelzwemmen: NVT  X / JA  O / NEEN  O 
 C.V. nr: TZT/10113/70 
 E-mail: geert.barbry@skynet.be 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : P.B. West-Vlaanderen 
 
Starter : Naam : Joeri DE BACKER Datum wedstrijd :        zondag 22 oktober 2017 
 C.V. nr. : ZTZ/10131/71 

 Zwembadgegevens: 
 Naam : S&R Olympia 

   Adres: Doornstraat 110 
   8200 Sint-Andries Brugge 
 
 Aantal banen   10  
Jurysecretaris :  Naam :  Daniel UYTTERSPROT Lengte : 50  m 
 C.V. nr. : COAST/10080/65 Tijdopname A.E.I. 
 Naam :   Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O  /  NEEN  X 
 C.V. nr. :   Baanbreedte(optioneel) : NVT 
Medische dienst:    Extra redders 1toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle 

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

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  
. 

Naam:  Alain GHYSELBRECHT Uiterste datum 
E-mail:  alain.ghyselbrecht@telenet.be voor inschrijven (max 7 dagen vóór wedstrijddatum): 14/10/2017 

Tel / GSM 0475/42 83 87 Inschrijftijden van 1/1/2016 tot en met 14/10/2017 

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciaal Kampioenschap 

Internationaal O Beker  O 
Nationaal O Wisselbekerreglement toegevoegd  O 
Open X goedgekeurd op 
 

 
Inzwemmen : van 08.30 tot 09.25 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter : 08.45 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd : 09.30 uur  

Max. aantal starten per zwemmer :  Onbeperkt: X   
 
Aantal reserves bij finales:  NVT 
 

Prijzen : Zie wedstrijdreglement  X 

 3 Medailles: 
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen 
O per leeftijdsjaar  
O per leeftijdscategorie 
O over de jaren / categorieën heen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :  Provinciale Kampioenschappen 2017 – 22 oktober – voormiddag 
 
 

 

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden 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 een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website: 
     http://www.zwemfedwvl.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST:  :  Zie ook tekst “Algemene informatie / Wedstrijdreglement” in de uitnodigingsbrief 
 
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar alain.ghyselbrecht@telenet.be.    

Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt, gelieve dan contact op de nemen 
met de heer Alain Ghyselbrecht  vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode. 

 
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en 

zwemsters, telkens per dagdeel (voormiddag en namiddag), ook de naam van hun 
clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven (het 
nodige aantal officials is functie van het door de club voor dat dagdeel ingeschreven aantal 
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van 
de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015-2017 – versie 9_2016’ : één official vanaf 
3, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 
ingeschreven zwemmers, ...). 

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

20. series 100 m schoolslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
21. series 400 m wisselslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
22. series   50 m vlinderslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
23. series   50 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
24. series 400 m vrije slag gemengd 10-jarigen 
 
PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
 
25. series 200 m rugslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
26. series 200 m schoolslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
27. series 100 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
28. series 200 m vlinderslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
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VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/8/2017 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  30/8/2017 
 
Voorzitter : Naam :       door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :       
 
Kamprechter : Naam : Daniel UYTTERSPROT Goedkeuring dubbelzwemmen: NVT  X / JA  O / NEEN  O 
 C.V. nr: COAST/10080/65 
 E-mail: uyttersprot.danny@skynet.be 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : P.B. West-Vlaanderen 
 
Starter : Naam : Tony HALSBERGHE Datum wedstrijd :        zondag 22 oktober 2017 
 C.V. nr. : GOLD/10058/65 

 Zwembadgegevens: 
 Naam : S&R Olympia 

   Adres: Doornstraat 110 
   8200 Sint-Andries Brugge 
 
 Aantal banen   10  
Jurysecretaris :  Naam :  Geert BARBRY Lengte : 50  m 
 C.V. nr. : TZT/10113/70 Tijdopname A.E.I. 
 
 Naam :   Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O  /  NEEN  X 
 C.V. nr. :   Baanbreedte(optioneel) : NVT 
Medische dienst:    Extra redders 1toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle 

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

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  
. 

Naam:  Alain GHYSELBRECHT Uiterste datum 
E-mail:  alain.ghyselbrecht@telenet.be voor inschrijven (max 7 dagen vóór wedstrijddatum): 14/10/2017 

Tel / GSM 0475/42 83 87 Inschrijftijden van 1/1/2016 tot en met 14/10/2017 

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciaal Kampioenschap 

Internationaal O Beker  O 
Nationaal O Wisselbekerreglement toegevoegd  O 
Open X goedgekeurd op 
 

 
Inzwemmen : van 12.30 tot 13.25 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter : 12.45 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd : 13.30 uur  

Max. aantal starten per zwemmer :  Onbeperkt: X   
 
Aantal reserves bij finales:  NVT 
 

Prijzen : Zie wedstrijdreglement  X 

 3 Medailles: 
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen 
O per leeftijdsjaar  
O per leeftijdscategorie 
O over de jaren / categorieën heen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :  Provinciale Kampioenschappen 2017 – 22 oktober – narmiddag 
 
 

 

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden 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 een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website: 
     http://www.zwemfedwvl.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST:  :  Zie ook tekst “Algemene informatie / Wedstrijdreglement” in de uitnodigingsbrief 
 
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar alain.ghyselbrecht@telenet.be.    

Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt, gelieve dan contact op de nemen 
met de heer Alain Ghyselbrecht  vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode. 

 
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en 

zwemsters, telkens per dagdeel (voormiddag en namiddag), ook de naam van hun 
clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven (het 
nodige aantal officials is functie van het door de club voor dat dagdeel ingeschreven aantal 
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van 
de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015-2017 – versie 9_2016’ : één official vanaf 
3, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 
ingeschreven zwemmers, ...). 

 

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

29. series 200 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
30. series 200 m wisselslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
31. series 800 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
32. series   50 m rugslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
33. series   50 m schoolslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
 
PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
 
34. series 400 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
35. series 100 m rugslag dames 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
36. series 100 m vlinderslag heren 11-12/13-14/15-16/17-18/19 en ouder 
 
PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
 
37. series 4 x 50 m vrije slag/aflos. dames 11-14 / 15 en ouder 
38. series 4 x 50 m wisselslag/aflos. heren 11-14 / 15 en ouder 


