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VOORPROGRAMMA LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja O  Neen X  
 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 9/1/2020 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  10/1/2020 
 
Voorzitter : Naam : Tony HALSBERGHE door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr : GOLD/10058/65 
 E-mail: tony.halsberghe@telenet.be 
 
Kamprechter : Naam : Greetje DEWITTE  
 C.V. nr: ZTZ/20029/66 
 E-mail: dewitte.greet@telenet.be 
  
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : Koninklijke Waregemse Zwemclub  
     (KWZC) 
Starter : Naam : Gaëlle HALSBERGHE Datum wedstrijd :    maandag 13 april 2020 
 C.V. nr. : GOLD/20025/94 

 Zwembadgegevens 
 Naam : De Treffer 

 Naam : Véronique DECAMBRAY Adres: Meersstraat 5 
 C.V. nr. : UZKZ/21052/79 8790 Waregem 
 
 Aantal banen:   6  
Jurysecretaris :  Naam :  Frank TACK Lengte : 25 m  
 C.V. nr. : ZTB/10072/59 Tijdopname S.A.E.I. 
 
 Naam :   Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O  /  NEEN  X 
 C.V. nr. :   Baanbreedte(optioneel) :NVT 
Medische dienst:    extra redder 1toegelaten 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: 

Naam:  Cindy VANTIEGHEM voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 6/4/2020 om 09.00h  
  voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT 

E-mail:  info@kwzc.be  2: Lange Afstand (800 m/1500 m en 400 m vrije slag voor 9- & 10-jarigen)  

Tel / GSM 056/60 09 81 Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 5/4/2020 

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

Internationaal O  
Nationaal X Beker  O  
Op uitnodiging X Wisselbeker  O 

 
Inzwemmen : van 07.50 tot 08.50 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter : 08.15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd : 09.00 uur 
Inzwemmen finales : NVT  
Aanvang finales: NVT  

Max. aantal starten per zwemmer : Onbeperkt: X 
 
Aantal reserves bij finales: 3 
 
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 : Paasmeeting 2020 - Voormiddag  

     
 
Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 
1. voorronde 100 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
2. voorronde 100 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
   PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
3. voorronde 100 m schoolslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
4. voorronde 100 m schoolslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

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: 

X  https://www.kwzc.be  
O  https://www.swimrankings.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST: 

 
 Wedstrijden 1 t.e.m. 4 zijn schiftingen 

 
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar info@kwzc.be. 

Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de organiserende club, gelieve dan 
contact op te nemen met mevrouw Cindy Vantieghem vóór de laatste dag van de 
inschrijvingsperiode. 

 
 Zie ook bijgevoegd wedstrijdreglement. 

 
 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 individueel ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters op de 
‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen 
Zwemmen 2017-2021 – versie 9_2019’: één official vanaf 3, twee officials vanaf 10, drie officials 
vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven zwemmers, ...). 
 
  



Voorpogramma MM  Vlaamse Zwemfederatie 
Pagina 1 Burg. Maenhautstraat 100-102 
Update: 04/2018  9820 Merelbeke 
  Tel. 09/220.53.87  info@zwemfed.be 
 
 

VOORPROGRAMMA LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja O  Neen X  
 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 9/1/2020 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  10/1/2020 
 
Voorzitter : Naam : Tony HALSBERGHE door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr : GOLD/10058/65 
 E-mail: tony.halsberghe@telenet.be 
 
Kamprechter : Naam : Greetje DEWITTE  
 C.V. nr: ZTZ/20029/66 
 E-mail: dewitte.greet@telenet.be 
  
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : Koninklijke Waregemse Zwemclub  
     (KWZC) 
Starter : Naam : Gaëlle HALSBERGHE Datum wedstrijd :    maandag 13 april 2020 
 C.V. nr. : GOLD/20025/94 

 Zwembadgegevens 
 Naam : De Treffer 

 Naam : Véronique DECAMBRAY Adres: Meersstraat 5 
 C.V. nr. : UZKZ/21052/79 8790 Waregem 
 
 Aantal banen:   6  
Jurysecretaris :  Naam :  Frank TACK Lengte : 25 m  
 C.V. nr. : ZTB/10072/59 Tijdopname S.A.E.I. 
 
 Naam :   Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O  /  NEEN  X 
 C.V. nr. :   Baanbreedte(optioneel) :NVT 
Medische dienst:    extra redder 1toegelaten 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: 

Naam:  Cindy VANTIEGHEM voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 6/4/2020 om 09.00h  
  voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT 

E-mail:  info@kwzc.be  2: Lange Afstand (800 m/1500 m en 400 m vrije slag voor 9- & 10-jarigen)  

Tel / GSM 056/60 09 81 Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 5/4/2020 

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

Internationaal O  
Nationaal X Beker  O  
Op uitnodiging X Wisselbeker  O 

 
Inzwemmen : van 12.50 tot 13.50 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  
Inzwemmen finales : tijdens de pauze na afloop van wedstrijd 12  
Aanvang finales: na de pauze na afloop van wedstrijd 12  
 
Max. aantal starten per zwemmer : Onbeperkt: X 
 
Aantal reserves bij finales: 3 
 
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 : Paasmeeting 2020 - Namiddag       

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

X  https://www.kwzc.be  
O  https://www.swimrankings.net 

 
VRIJE TEKST: 

 

 De wedstrijden 5 t.e.m. 12 worden rechtstreeks op tijd gezwommen (geen finales). 
 De wedstrijden 13 t.e.m. 16 zijn de finales van de in de voormiddag gezwommen schiftingen. 
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar info@kwzc.be. 
 Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de organiserende club, gelieve dan 

contact op te nemen met mevrouw Cindy Vantieghem vóór de laatste dag van de 
inschrijvingsperiode. 

 Zie ook bijgevoegd wedstrijdreglement. 
 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 individueel ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van 
inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 – versie 
9_2019’: 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 
5. series 100 m vrije slag jongens 9/10 
6. series 100 m vrije slag meisjes 9/10 
7. series 100 m rugslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
8. series 100 m rugslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
9. series 100 m schoolslag jongens 9/10 
10. series 100 m schoolslag meisjes 9/10 
11. series 100 m vlinderslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
12. series 100 m vlinderslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
   PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 20‘ 
13. finale 100 m vrije slag heren 11-12  
 finale 100 m vrije slag heren 13-14 
 finale 100 m vrije slag heren 15-16 
 finale 100 m vrije slag heren 17 en ouder 
14. finale 100 m  vrije slag dames 11-12 
 finale 100 m  vrije slag dames 13-14 
 finale 100 m  vrije slag dames 15-16 
 finale 100 m  vrije slag dames 17 en ouder 
15. finale 100 m schoolslag heren 11-12 
 finale 100 m schoolslag heren 13-14 
 finale 100 m schoolslag heren 15-16 
 finale 100 m schoolslag heren 17 en ouder 
16. finale 100 m schoolslag dames 11-12 
 finale 100 m schoolslag dames 13-14 
 finale 100 m schoolslag dames 15-16 
 finale 100 m schoolslag dames 17 en ouder 
   PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 15‘ 
17. series 4 x 50 m afl. wisselslag heren OPEN (11 en ouder) 
18. series 4 x 50 m afl. wisselslag dames OPEN (11 en ouder) 
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Reglement Paasmeeting KWZC  
13/4/2020 

Règlement de la compétition de Pâques KWZC 
13/4/2020 

 

1. Worden voor deze meeting aanzien als afzonderlijke categorieën, de geboortejaren 
(leeftijdsjaren): 

 2011 & 2010 (9-10j) 
 2009 & 2008 (11-12j) 
 2007 & 2006 (13-14j) 
 2005 & 2004 (15-16j) 
 2003 en eerder (17j en ouder) 
 Uitzondering: wedstrijden 17 en 18 = 1 categorie: OPEN (11j en ouder) 

1. Pour cette compétition, les années de naissance suivantes sont considérées comme des 
catégories séparées: 

 2011 & 2010 (9-10a) 
 2009 & 2008 (11-12a) 
 2007 & 2006 (13-14a) 
 2005 & 2004 (15-16a) 
 2003 et avant (17a et plus) 
 Exception: concours 17 et 18 = 1 catégorie: OPEN (11a et plus) 

2. Met uitzondering van de wedstrijden 5, 6, 9 en 10 (9- en 10-jarigen) gebeurt de 
competitie voor de 100 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag wedstrijden in 2 
fasen, namelijk: 

a) de schiftingen (wedstrijden 1 tot en met 4) 

b) de finales (wedstrijden 13 tot en met 16): de zes beste tijden gezwommen in elke 
categorie tijdens de schiftingen. 

Bij een gelijke 6de tijd in de schiftingen, gaat de zwemmer/zwemster met de snelste 
50 m-tussentijd naar de finale. 
De eerste drie van de  finales van elke categorie ontvangen een geldprijs van: 
 1ste : € 30,00 
 2de : € 20,00 
 3de : € 15,00 

2. Les concours 5, 6, 9 et 10 (9 et 10 ans) exceptés, la compétition pour le 100 m nage libre 
et pour le 100 m brasse se fait en 2 phases, c’est-à-dire: 

a) Les courses éliminatoires (compétitions 1 jusqu’à 4 y comprises) 

b) Les finales (compétitions 13 jusqu’à 16 y comprises): les 6 meilleurs temps nagés 
dans chaque catégorie durant les courses éliminatoires. 

En cas d’égalité du 6ème temps dans les courses éliminatoires, le nageur/la nageuse avec 
le temps le plus rapide après 50 m ira à la finale. 
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Les trois premiers de la finale de chaque catégorie reçoivent une prime de: 

 1er    :  € 30,00 
 2eme:   € 20,00 
 3eme:   € 15,00 

3. Voor de wedstrijden 100 meter rugslag (wedstrijden 7 en 8) en 100 meter vlinderslag 
(wedstrijden 11 en 12) wordt de uitslag rechtstreeks bepaald door de tijdens de reeksen 
gezwommen tijden, waarbij er per wedstrijd en per categorie een afzonderlijk 
klassement wordt opgemaakt, waaraan volgende geldprijzen worden toegekend: 

 1ste :  € 20,00 
 2de  : € 15,00 
 3de :  € 10,00 

3. Pour la compétition du 100 m dos (7 & 8) et du 100 m papillon (11 & 12) le résultat est 
directement déterminé par le temps nagé pendant les courses éliminatoires. Un 
classement séparé est fait par compétition et par catégorie auquel les primes suivantes 
sont allouées: 

 1er   :  € 20,00 
 2eme:  € 15,00 
 3eme:  € 10,00 

4. Bij gelijke tijden voor een podiumplaats, worden gelijke geldprijzen toegekend. Bij een 
gelijke 1ste plaats vervalt de 2de plaats, bij gelijke 2de plaats vervalt de 3de plaats. 

4. En cas de temps pareils pour une place sur le podium, des primes pareilles seront 
allouées. En cas d’égalité pour la première place, la deuxième place est supprimée. En 
cas d’égalité pour la deuxième place, la troisième place est supprimée. 

5. Voor de aflossingswedstrijden (wedstrijden 17 en 18), mag per club maximum 1 
aflossingsploeg per wedstrijd worden ingeschreven, met uitzondering van de 
organiserende club. De winnende ploeg van elk van deze wedstrijden ontvangt een prijs 
van de stad Waregem. 

5. Pour les épreuves de relais (concours 17 et 18), chaque club peut inscrire au maximum 1 
équipe de relais à l’exception du club qui organise la compétition. L’équipe gagnante de 
chacun de ces concours reçoit un prix de la ville de Waregem. 

6. Voor de wedstrijden 5, 6, 9 en 10 (9- en 10-jarigen) zijn er telkens drie medailles 
voorzien per leeftijdsjaar. 

6. On prévoit trois médailles par année de naissance pour les concours 5, 6, 9 et 10 (9-10 
ans) 

7. Elke prijs dient persoonlijk afgehaald te worden. Bij afwezigheid tijdens de uitreiking 
gaat de prijs naar de organiserende club. 

7. Chaque prix doit être pris personnellement. En cas d’absence pendant la distribution, le 
prix reste la propriété du club organisateur. 
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8. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50 per start (9- en 10-j slechts € 3,50 per start), VZF-
startgeld inbegrepen, en dient te worden gestort op het rekeningnummer 
BE71 9796 3139 8869 van de Koninklijke Waregemse Zwemclub met vermelding 
’Paasmeeting 2020 + naam van de club’ en dit vóór de uiterste inschrijfdatum. 

9. Le frais d’inscription est de € 5,50 par départ (seulement € 3,50 par départ pour les 9-10 
ans), la carte de départ y est comprise, et doit être versé au numéro de compte  
BE71 9796 3139 8869 du KWZC avec mention ‘Concours de Pâques 2020 + nom du club’ 
et ceci avant la date de clôture. 

9. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen uiterlijk 6/4/2020 om 09.00h. Bij een 
eventueel teveel aan inschrijvingen, zullen de laatst ingeschreven clubs worden 
geweigerd. Elke ingeschreven club ontvangt hiervan bevestiging tegen ten laatste 
8/4/2020. 

10. Les inscriptions doivent être faites au plus tard le 6/4/2020 à 09.00h. Quand on reçoit 
trop d’inscriptions, les clubs inscrivants le plus tard seront refusés. Chaque club inscrit en 
reçoit une confirmation le 8/4/2020 au plus tard. 

10. Inschrijvingen mogen verstuurd worden naar: 

Vantieghem Cindy 
Millenniumstraat 17 
B-8793 Sint-Eloois-Vijve 
E-mail adres: info@kwzc.be  

11. Les inscriptions peuvent être envoyées à 

Vantieghem Cindy 
Millenniumstraat 17 
B-8793 Sint-Eloois-Vijve 
E-mail adres: info@kwzc.be  
 
Het bestuur KWZC  /  La gérance du KWZC  

 


