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Dag 1 2/10/2022 Zwevegem UZKZ LEEFTIJDEN (Geboortejaren)

Wedstrijd 1 200 m wisselslag 9- 10 jaar / gemengd °2013 / 2012

Wedstrijd 2 50 m schoolslag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 3 50 m schoolslag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 4 400 m vrije slag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 5 400 m vrije slag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 6 100 m rugslag 9 - 10 jaar  / gemengd °2013 / 2012

PAUZE

Wedstrijd 7 100 m rugslag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 8 100 m rugslag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 9 100 m vlinderslag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 10 100 m vlinderslag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 11 4 x 50 m  wisselslag 11+  / gemengd OPEN (°2011 en vroeger)

Dag 2 27/11/22 Zwevegem MZK LEEFTIJDEN (Geboortejaren)

Wedstrijd 1 400 m vrije slag 9- 10 jaar  / gemengd °2013 / 2012

Wedstrijd 2 200 m wisselslag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 3 200 m wisselslag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 4 50 m rugslag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 5 50 m rugslag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

PAUZE

Wedstrijd 6 200 m vrije slag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 7 200 m vrije slag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 8 50 m vlinderslag 11+ dames °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 9 50 m vlinderslag 11+ heren °2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 10 4 x 50 m  vrije slag 11+ dames OPEN (°2011 en vroeger)

Wedstrijd 11 4 x 50 m  vrije slag 11+ heren OPEN (°2011 en vroeger)

Dag 3 8/01/2023 Ieper ISWIM LEEFTIJDEN (Geboortejaren)

Wedstrijd 1 200 m vrije slag 9- 10 jaar  / gemengd °2014 / 2013

Wedstrijd 2 100 m vrije slag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 3 100 m vrije slag 11+  heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 4 200 m vlinderslag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 5 200 m vlinderslag 11+  heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 6 100 m schoolslag 9 - 10 jaar  / gemengd °2014 / 2013

PAUZE

Wedstrijd 9 200 m schoolslag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 10 200 m schoolslag 11+ heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 11 4 x 100 m  wisselslag 11+  / gemengd OPEN (°2012 en vroeger)

DAG 1:

DAG 2:

DAG 3:
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Dag 4 19/03/2023 Diksmuide ZB LEEFTIJDEN (Geboortejaren)

Wedstrijd 1 200 m schoolslag 9- 10 jaar / gemengd °2014 / 2013

Wedstrijd 2 100 m schoolslag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 3 100 m schoolslag 11+ heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 7 100 m wisselslag 11+ dames  °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 8 100 m wisselslag 11+ heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 6 100 m vrije slag 9 - 10 jaar  / gemengd °2014 / 2013

PAUZE

Wedstrijd 7 200 m rugslag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 8 200 m rugslag 11+ heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 11 4 x 100 m vrije slag 11+ dames OPEN (°2012 en vroeger)

Wedstrijd 12 4 x 100 m vrije slag 11+ heren OPEN (°2012 en vroeger)

Dag 5 2/04/2023 Veurne VZV LEEFTIJDEN (Geboortejaren)

Wedstrijd 1 200 m rugslag  10 jaar  / gemengd ° 2013

Wedstrijd 1 100 m rugslag 9 jaar  / gemengd ° 2014

Wedstrijd 2 400m wisselslag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 3 400m wisselslag 11+ heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 4 50 m vrije slag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 5 50 m vrije slag 11+ heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 8 100 m vlinderslag  10 jaar  / gemengd ° 2013

PAUZE

Wedstrijd 11 100 m vlinderslag 11+ dames °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 12 100 m vlinderslag 11+ heren °2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/vóór 2006

Wedstrijd 13 4 x 100 m  wisselslag 11+ dames OPEN (°2012 en vroeger)

Wedstrijd 14 4 x 100 m  wisselslag 11+ heren OPEN (°2012 en vroeger)

DAG 4:

DAG 5:

30 april 2023 
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ALGEMENE GEGEVENS & REGLEMENT
• Op de 5 wedstrijddagen van het Provinciaal Criterium “Henri Lecluyse” 2022-2023 (‘PC 2021-2022’)
mogen in West-Vlaanderen geen andere wedstrijden, inclusief Paco-wedstrijden, worden
georganiseerd.

• De wedstrijden dienen telkens door te gaan in de namiddag.  Indien als gevolg van een zeer groot
aantal inschrijvingen de max. toegelaten wedstrijdduur van 4 uur (pauzes inclusief) wordt
overschreden, dient de organiserende club dit minstens 5 dagen voor wedstrijddatum te melden aan
secretaris@zwemfedwvl.be. 

• Het Regiocomité kan dan maatregelen nemen om de door de VZF voorziene boete te vermijden door
het verminderen van het aantal wedstrijden.
 
• De door het Regiocomité bepaalde wedstrijdvolgorde (zie tabel) dient gerespecteerd te worden.
 
• Er is geen leeftijdsverhoging/leeftijdsverlaging toegelaten bij individuele zwemnummers.

• Tijdens de 5 wedstrijddagen van het ‘PC 2022-2023’ mag elke zwemmer/zwemster aantreden in alle
wedstrijdnummers van zijn/haar leeftijdsgroep, dus ook in deze waarop hij/zij reeds aan A-limiet heeft
gezwommen.

• Er moet een apart klassement gemaakt worden voor A – en B – zwemmers!

• 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). 

• De aflossingswedstrijden worden gezwommen in “open categorie” (11 jaar en ouder) en de
samenstelling van de aflossingsploeg is vrij te bepalen. Er zijn telkens 3x4 medailles voorzien (4x goud,
4x zilver, 4x brons)

• Alle leeftijden mogen deelnemen (vanaf 9 jaar en ouder). Bij de wedstrijdnummers voor de ‘9- en 10-
jarigen’ mogen in 2021 enkele jongens en meisjes geboren in 2011 en 2012 deelnemen. Vanaf 1 januari
2022 woren dit dan de jongens en de meisjes geboren in 2013 en 2012.  

• Voor het ‘PC 2021-2022’ onderscheiden we volgende leeftijdsgroepen, nl. zwemmers/ zwemsters
geboren in 2014 (mogen pas deelnemen vanaf 01/01/2023), geboren in 2013, geboren in 2012, geboren
in 2011, geboren in 2010, geboren in 2009, geboren in 2008, geboren in 2007, geboren in 2006, geboren
in 2005 en ouder, waarbij meisjes en jongens apart geklasseerd worden.

• De medailles (goud, zilver en brons) zijn ten laste van de VZF en worden telkens per wedstrijdnummer
uitgereikt aan de in aanmerking komende zwemmers/zwemsters van de hierboven voorziene
leeftijdsgroepen. (zoals eerder vermeld, apart klassement voor A en B – zwemmers) Bij de
wedstrijdnummers voor de 9- en 10-jarigen , die steeds gemengd zijn, worden er ook telkens
afzonderlijke medailles voorzien voor jongens en meisjes.

• Aan het ‘PC 2022-2023’ zijn een individueel klassement voor jongens en voor meisjes per
leeftijdsgroep, alsook een algemeen clubklassement verbonden. Het individueel klassement resulteert in
een finaledag, die als 6de wedstrijd zal plaatsvinden, georganiseerd door een club aangeduid door het
regiocomité WVL.

• Voor wat het algemeen clubklassement betreft, worden er bij ieder wedstrijdnummer, met
uitzondering van de aflossingswedstrijden en de wedstrijdnummers voor de zwemmers/ zwemsters
geboren in 2014 (vanaf 01/01/2023), geboren in 2013 en geboren in 2012 (tot en met 31/12/2021) , per
leeftijdsgroep punten toegekend volgens navolgend puntensysteem: 1ste : 3 p / 2de : 2 p / 3de : 1 p. De
over de vijf dagen door de clubs behaalde punten worden opgeteld.

• Voor wat het individueel klassement betreft, worden er bij ieder individueel wedstrijdnummer, met
uitzondering van de aflossingswedstrijden ,  punten toegekend aan de eerste 10 zwemmers per
leeftijdsgroep (jongens en meisjes afzonderlijk) en dit volgens navolgend puntensysteem: 1ste : 10 p -
2de : 9 p - 3de : 8 p - 4de : 7 p - 5de : 6 p - 6de : 5 p - 7de : 4 p - 8ste : 3 p - 9de : 2 p - 10de : 1 p. De
over de vijf 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 vóór
de overgang door deze personen behaalde punten voor het algemeen clubklassement aan hun ‘oude’
club toegekend. De punten behaald na de overgang naar een andere club worden dan aan hun
‘nieuwe’ club toegekend.



Post Regionaal circuit                                                5 euro/start

 club Regiocomité zwemfed

inkomsten startgeld 30% 20% 50%

 1,5 eur 1 eur 2,5 eur

inkomsten catering X   

inkomsten toegang publiek X   

Huur zwembad X  zwemfed komt tussen in onkosten
met max. 300 eur (halve dag)

Huur sporthal X   

Elektronische tijdsopname X   

audio/video/sabam X   

inrichten zwembad X   

vergoeding redders X   

verzekering medewerkers X   

medailles   X

maaltijd + versnapering + drank officials X   

Vergoeding kamprechter + 2 medewerkers naar
keuze (km + vrijwilligersvergoeding):   X

programma voor
officials/trainers/deelnemers/pers/vip X   
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• Om in het individueel puntenklassement te worden opgenomen is een deelname van de zwemmer
aan minimum twee van de vijf dagen vereist!! (met uitzondering van geboortejaar 2014)

• Aan de eerste 3 clubs in het algemeen clubklassement wordt na afloop van de 5 wedstrijddagen een
trofee toegekend.

• De eerste 8 zwemmers/zwemsters per leeftijdsgroep in het individueel puntenklassement zullen
uitgenodigd worden om aan de finaledag deel te nemen, met ook een aanduiding van 2 reserves.

• De organiserende club dient telkens alle West-Vlaamse zwemclubs uit te nodigen, t.t.z.: BOAS, BZC,
BZK, BZV, DMI, GOLD, IKZ, ISWIM, IZV, KORF, KWZC, KZK, LRZ, LZK, MZK, ROSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, UZKZ, VZV,
WNB, 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 in principe
evenmin beperkingen opgelegd worden naar het aantal deelnemers/inschrijvingen toe.  Clubs van
buiten onze provincie worden niet toegelaten.

• Binnen de 7 dagen na de wedstrijddag moet de org aniserende club een correct programma en
uitslag bezorgen aan de sportsecretaris van de regioraad West-Vlaanderen
(sportsecretaris@zwemfedwvl.be) via mail, alsook de database (DMB file) via mail bezorgen aan
Ronny Buggenhout (ronny.buggenhout @skynet.be).

• Aan de deelnemende zwemmers en zwemsters wordt een inschrijvingsgeld van 5,00 EUR per
individuele wedstrijd en per aflossingswedstrijd gevraagd 

• Omwille van een eventuele pandemie, en de maatregelen die de overheid de sportfederaties en
zwembaduitbaters opleggen, kunnen deze regelementen, programma’s, enz. nog gewijzigd worden.

FINANCIËLE TABEL



Regiocomité West-Vlaanderen

Wij houden water in beweging 

Vragen of informatie nodig:
sportco@zwemfedwvl.be


