
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 X  Neen O  
 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 27/1/2020 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  3/2/2020 
 
Voorzitter : Naam :  door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :  
 E-mail:  
 
Kamprechter : Naam : Johan DE GEETER  
 C.V. nr: ISWIM/11000/64 
 E-mail: Johan.De.Geeter@skynet.be 
  
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : Ursus Zwemclub Zwevegem   (UZKZ) & 
  Koninklijke Kortrijkse  Zwemkring  (KZK) 
 

Starter : Naam : Pascal DE SAEDELEER Datum wedstrijd :    zaterdag 2 mei 2020 
 C.V. nr. : GOLD/10059/65 

 Zwembadgegevens 
 Naam : LAGO Kortrijk Weide 

 Naam :  Adres: Nelson Mandelaplein 19 
 C.V. nr. :  8500 Kortrijk 
 
 Aantal banen:   8  
Jurysecretaris :  Naam :  Ronny BUGGENHOUT Lengte : 50 m  
 C.V. nr. : ZB/10004/55 Tijdopname 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:  Kurt HERREMAN voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 25/4/2020 om 09.00h  
  voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT 

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

Tel / GSM + 32 486 65 32 20 Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 24/4/2020 

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

Internationaal X  
Nationaal O Beker  O  
Op uitnodiging X Wisselbeker  O 

 

Inzwemmen : van 08.00 tot 08.55 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  (voor de 9- en 10-jarigen: max. deelname aan 2 dagdelen over  
   het weekend heen)  
 

Aantal reserves bij finales: 2 
 

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 



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

 
NAAM VAN DE WEDSTRIJD :  “Grote Prijs Stad Kortrijk 2020”  -  zaterdag 2 mei / 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(s): 

X  https://www.lentecriterium.be 
X  https://www.swimrankings.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µ 
VRIJE TEKST: 

 
 De medailles van de wedstrijden 3 tot en met 11 worden uitgereikt na afloop van wedstrijd 11. 
 

 Voor wat het aantal starten per zwemmer/zwemster betreft geldt voor de de 9- en 10-jarigen dat 
hun deelname beperkt is tot maximum 2 sessies/dagdelen per weekend/aaneensluitende 
meerdaagse wedstrijd. 

  

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 
1. voorronde 100 m schoolslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
2. voorronde 100 m schoolslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
3. series 400 m vrije slag  gemengd 9 - 10 
4. series 400 m wisselslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
5. series 400 m wisselslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
6. series   50 m vrije slag dames OPEN (11 en ouder) 
7. series   50 m vrije slag heren OPEN (11 en ouder) 
PAUZE / INZWEMMEN +++++++++++ PAUZE / INZWEMMEN ++++++++++PAUZE / INZWEMMEN: 20‘ 
8. series 200 m rugslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
9. series 200 m rugslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
10. series 200 m vlinderslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
11. series 200 m vlnderslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 



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 X  Neen O  
 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 27/1/2020 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  3/2/2020 
 
Voorzitter : Naam :  door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :  
 E-mail:  
 
Kamprechter : Naam : Tony HALSBERGHE  
 C.V. nr: GOLD/10058/65 
 E-mail: tony.halsberghe@telenet.be 
  
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : Ursus Zwemclub Zwevegem   (UZKZ) & 
  Koninklijke Kortrijkse  Zwemkring  (KZK) 
 

Starter : Naam : Pascal DE SAEDELEER Datum wedstrijd :    zaterdag 2 mei 2020 
 C.V. nr. : GOLD/10059/65 

 Zwembadgegevens 
 Naam : LAGO Kortrijk Weide 

 Naam :  Adres: Nelson Mandelaplein 19 
 C.V. nr. :  8500 Kortrijk 
 
 Aantal banen:   8  
Jurysecretaris :  Naam :  Ronny BUGGENHOUT Lengte : 50 m  
 C.V. nr. : ZB/10004/55 Tijdopname 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:  Kurt HERREMAN voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 25/4/2020 om 09.00h  
  voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT 

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

Tel / GSM + 32 486 65 32 20 Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 24/4/2020 

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

Internationaal X  
Nationaal O Beker  O  
Op uitnodiging X Wisselbeker  O 

 

Inzwemmen : van 13.00 tot 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 
Inzwemmen finales : van 16.00 tot 16.25 uur  
Aanvang finales: 16.30 uur 

Max. aantal starten per zwemmer : Onbeperkt: X (voor de 9- en 10-jarigen: max. deelname aan 2 dagdelen over  
   het weekend heen) 
 

Aantal reserves bij finales: 2 
 

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 



Voorpogramma MM  Vlaamse Zwemfederatie 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :  “Grote Prijs Stad Kortrijk 2020”  -  zaterdag 2 mei / 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(s): 

X  https://www.lentecriterium.be 
X  https://www.swimrankings.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST: 

 
 De medailles van de wedstrijden 14 tot en met 18 worden uitgereikt tijdens de pauze na afloop van 

wedstrijd 18 en deze van de wedstrijden 19 tot en met 23 na afloop van wedstrijd 23. 
 

 Voor wat het aantal starten per zwemmer/zwemster betreft geldt voor de de 9- en 10-jarigen dat 
hun deelname beperkt is tot maximum 2 sessies/dagdelen per weekend/aaneensluitende 
meerdaagse wedstrijd. 

  

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 
12. voorronde 100 m vlinderslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
13. voorronde 100 m vlinderslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
14. series 100 m vlinderslag  gemengd 9 - 10 
15. series   50 m rugslag dames OPEN (11 en ouder) 
16. series   50 m rugslag heren OPEN (11 en ouder) 
17. series 100 m vrije slag gemengd 9 - 10 
18. series 200 m wisselslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
PAUZE / INZWEMMEN +++++++++++ PAUZE / INZWEMMEN ++++++++++PAUZE / INZWEMMEN: 30‘ 
19. 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 
20. 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 
21. finale 100 m vlinderslag dames 11 - 12 
 finale 100 m vlinderslag dames 13 - 14 
 finale 100 m vlinderslag dames 15 - 16 
 finale 100 m vlinderslag dames 17 en ouder 
22. finale 100 m vlinderslag heren 11 - 12 
 finale 100 m vlinderslag heren 13 - 14 
 finale 100 m vlinderslag heren 15 - 16 
 finale 100 m vlinderslag heren 17 en ouder 
23. series 4 x 50 m afl. wisselslag gemengd 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
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VOORPROGRAMMA LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja X  Neen O  
 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 27/1/2020 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  3/2/2020 
 
Voorzitter : Naam :  door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :  
 E-mail:  
 
Kamprechter : Naam : Johan DE GEETER  
 C.V. nr: ISWIM/11000/64 
 E-mail: Johan.De.Geeter@skynet.be 
  
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : Ursus Zwemclub Zwevegem   (UZKZ) & 
  Koninklijke Kortrijkse  Zwemkring  (KZK) 
 

Starter : Naam : Pascal DE SAEDELEER Datum wedstrijd :    zondag 3 mei 2020 
 C.V. nr. : GOLD/10059/65 

 Zwembadgegevens 
 Naam : LAGO Kortrijk Weide 

 Naam :  Adres: Nelson Mandelaplein 19 
 C.V. nr. :  8500 Kortrijk 
 
 Aantal banen:   8  
Jurysecretaris :  Naam :  Vincent GUILLEMYN Lengte : 50 m  
 C.V. nr. : KZK/11015/76 Tijdopname 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:  Kurt HERREMAN voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 25/4/2020 om 09.00h  
  voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT 

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

Tel / GSM + 32 486 65 32 20 Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 24/4/2020 

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

Internationaal X  
Nationaal O Beker  O  
Op uitnodiging X Wisselbeker  O 

 

Inzwemmen : van 08.00 tot 08.55 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 (voor de 9- en 10-jarigen: max. deelname aan 2 dagdelen over  
   het weekend heen) 
 

Aantal reserves bij finales: 2 
 

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 :  “Grote Prijs Stad Kortrijk 2020”  -  zondag 3 mei / 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(s): 

X  https://www.lentecriterium.be 
X  https://www.swimrankings.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST: 

 
 De medailles van de wedstrijden 26 tot en met 34 worden uitgereikt na afloop van wedstrijd 34. 
 

 Voor wat het aantal starten per zwemmer/zwemster betreft geldt voor de de 9- en 10-jarigen dat 
hun deelname beperkt is tot maximum 2 sessies/dagdelen per weekend/aaneensluitende 
meerdaagse wedstrijd. 

  

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 
24. voorronde 100 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
25. voorronde 100 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
26. series 200 m wisselslag  gemengd 9 - 10 
27. series 400 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
28. series 400 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
29. series   50 m vlinderslag dames OPEN (11 en ouder) 
30. series   50 m vlinderslag heren OPEN (11 en ouder) 
PAUZE / INZWEMMEN +++++++++++ PAUZE / INZWEMMEN ++++++++++PAUZE / INZWEMMEN: 20‘ 
31. series 200 m schoolslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
32. series 200 m schoolslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
33. series 200 m vrije slag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
34. series 200 m vrije slag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
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VOORPROGRAMMA LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja X  Neen O  
 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 27/1/2020 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op  3/2/2020 
 
Voorzitter : Naam :  door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :  
 E-mail:  
 
Kamprechter : Naam : Greetje DEWITTE  
 C.V. nr: ZTZ/20029/66 
 E-mail: dewitte.greet@telenet.be 
  
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : Ursus Zwemclub Zwevegem   (UZKZ) & 
  Koninklijke Kortrijkse  Zwemkring  (KZK) 
 

Starter : Naam : Pascal DE SAEDELEER Datum wedstrijd :    zondag 3 mei 2020 
 C.V. nr. : GOLD/10059/65 

 Zwembadgegevens 
 Naam : LAGO Kortrijk Weide 

 Naam :  Adres: Nelson Mandelaplein 19 
 C.V. nr. :  8500 Kortrijk 
 
 Aantal banen:   8  
Jurysecretaris :  Naam :  Vincent GUILLEMYN Lengte : 50 m  
 C.V. nr. : KZK/11015/76 Tijdopname 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:  Kurt HERREMAN voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 25/4/2020 om 09.00h  
  voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT 

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

Tel / GSM + 32 486 65 32 20 Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 24/4/2020 

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

Internationaal X  
Nationaal O Beker  O  
Op uitnodiging X Wisselbeker  O 

 

Inzwemmen : van 13.00 tot 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 
Inzwemmen finales : van 16.00 tot 16.25 uur  
Aanvang finales: 16.30 uur 

Max. aantal starten per zwemmer : Onbeperkt: X (voor de 9- en 10-jarigen: max. deelname aan 2 dagdelen over  
   het weekend heen) 
 

Aantal reserves bij finales: 2 
 

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 :  “Grote Prijs Stad Kortrijk 2020”  -  zondag 3 mei / 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(s): 

X  https://www.lentecriterium.be 
X  https://www.swimrankings.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJE TEKST: 

 
 De medailles van de wedstrijden 37 tot en met 41 worden uitgereikt tijdens de pauze na afloop van 

wedstrijd 41 en deze van de wedstrijden 42 tot en met 46 na afloop van wedstrijd 46. 
 

 Voor wat het aantal starten per zwemmer/zwemster betreft geldt voor de de 9- en 10-jarigen dat 
hun deelname beperkt is tot maximum 2 sessies/dagdelen per weekend/aaneensluitende 
meerdaagse wedstrijd. 

 

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 
35. voorronde 100 m rugslag dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
36. voorronde 100 m rugslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
37. series 100 m schoolslag  gemengd 9 - 10 
38. series   50 m schoolslag dames OPEN (11 en ouder) 
39. series   50 m schoolslag heren OPEN (11 en ouder) 
40. series 100 m rugslag gemengd 9 - 10 
41. series 200 m wisselslag heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 
PAUZE / INZWEMMEN +++++++++++ PAUZE / INZWEMMEN ++++++++++PAUZE / INZWEMMEN: 30‘ 
42. 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 
43. 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 
44. finale 100 m rugslag dames 11 - 12 
 finale 100 m rugslag dames 13 - 14 
 finale 100 m rugslag dames 15 - 16 
 finale 100 m rugslag dames 17 en ouder 
45. finale 100 m rugslag heren 11 - 12 
 finale 100 m rugslag heren 13 - 14 
 finale 100 m rugslag heren 15 - 16 
 finale 100 m rugslag heren 17 en ouder 
46. series 4 x 50 m afl. vrije slag gemengd 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 



 

 

ALGEMENE INFORMATIE EN REGLEMENT 
 

1. Het “Lentecriterium 2020 – Grote Prijs Stad Kortrijk” is een wedstrijd op uitnodiging en wordt 
georganiseerd door het samenwerkingsverband tussen de Zwevegemse zwemclub UZKZ en de 
Kortrijkse zwemclub KZK, verder organisator genoemd. 

 

2. De wedstrijd gaat door in het zwembad Lago Kortrijk Weide, Nelson Mandelaplein 19, 8500 
Kortrijk. De wedstrijddata zijn zaterdag 2 mei en zondag 3 mei 2020. Rond het zwembad zijn 
voldoende parkings voorzien. Alle parkingmodaliteiten vindt u op de website 
www.lentecriterium.be 

 

3. Het zwembad heeft een lengte van 50 meter en heeft 8 zwembanen. De diepte is overal 2 meter. 
 

4. De tijdopname gebeurt volledig elektronisch via Alge Time Meet. Er kan gebruikt gemaakt 
worden van backstroke-devices. 

 

5. De wedstrijden gaan door onder de reglementen van de Fina, de KBZB (Koninklijke Belgische 
Zwembond) en de VZF (Vlaamse Zwemfederatie). 

 

6. Alle wedstrijden staan open voor 11-jarigen en ouder, met uitzondering van 6 wedstrijden die 
gereserveerd zijn voor de 9- en 10-jarigen. Naast de clubs, worden eveneens associaties van 
meerdere clubs, federale en nationale teams toegelaten. 

 

7. Het programma bestaat uit wedstrijden zonder finales (series) en wedstrijden waarvan in de 
namiddag een finale betwist wordt. De 100meter-wedstrijden worden gezwommen met 
voorrondes in voor- en namiddag en finales in de late namiddag. De overige wedstrijden kennen 
enkel series, zowel in voor- als namiddag. Aflossingswedstrijden sluiten de finales in de 
namiddag af. We verwijzen naar het programma verder in dit reglement. De samenstelling van 
alle voorrondes en wedstrijden zonder finale gebeurt op basis van officiële tijden. De 8 snelste 
zwemmers per categorie van een bepaalde wedstrijd betwisten de finale. Indien voor de 8ste 
plaats twee zwemmers een gelijke tijd hebben gerealiseerd, dan zal een swim-off beslissen wie 
de 8ste plaats toegewezen krijgt. 

 

8. De zwemmers worden verdeeld in volgende leeftijdscategorieën: 9-10 jaar / 11-12 jaar / 13-14 
jaar / 15-16 jaar / 17+ jaar. Bij de individuele 50m-wedstrijden is er echter maar één categorie: 
OPEN (11 jaar en ouder). 

 

9. Voor alle wedstrijden in de series en de finales worden 3 medailles (1 x goud, 1 x zilver en 1 x 
brons) voorzien voor de 3 snelste zwemmers per categorie.   



 

 

 
 

Bij de 6 wedstrijden die gereserveerd zijn voor de 9- en 10-jarigen worden echter telkens 3 
medailles  (1 x goud, 1 x zilver en 1 x brons) uitgereikt per leeftijdsjaar en afzonderlijk voor 
jongens en meisjes. 
Voor de finales (100meter-wedstrijden) en de aflossingswedstrijden wordt € 2 080,00 aan 
prijzengeld verdeeld onder de 3 snelste zwemmers van de finales, alsook aan de winnende ploeg 
per categorie van elke aflossingswedstrijd. De verdeling van dat prijzengeld is als volgt: 

- Leeftijden van 11 tot 16 jaar: 1e plaats 20 euro – 2e plaats 15 euro – 3e plaats 10 euro. 
- Leeftijd 17+ jaar: 1e plaats 35 euro – 2e plaats 25 euro – 3e plaats 15 euro. 
- Elke winnende aflossingsploeg ontvangt 50 euro (geen medailles). 

 
Forfait voor een finale: indien een zwemmer niet wenst deel te nemen aan een finale waarvoor 
hij/zij zich kwalificeerde, dan moet de afgevaardigde van de betrokken club ten laatste 30 
minuten na het einde van het betreffende wedstrijdnummer die forfait doorgeven op het 
jurysecretariaat, aan de hand van een formulier dat daar beschikbaar is. Het niet-afmelden voor 
een finale zal automatisch leiden tot de facturatie van een boete van € 50,00. 

 
10. De één-start-regel is van toepassing, uitgezonderd voor de 6 wedstrijden van 9-10 jarigen. 

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

dagdeel (voormiddag en namiddag), behalve de namen van hun trainers ook de namen en CV-
nummers van hun clubafgevaardigde en van hun officials opgeven. 
Het nodige aantal officials is functie van het aantal door de club voor dat dagdeel ingeschreven 
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ is: één official vanaf 3, twee 
officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 
ingeschreven zwemmers, enzovoort ... (zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen 
Zwemmen 2017-2021 – versie 9_2019’). Officials die een hele dag fungeren, kunnen tijdens de 
middagpauze genieten van een gratis broodjesmaaltijd. 

 
12. Vooraf inschrijven is verplicht! Deelname moet bevestigd worden ten laatste op zondag 1 maart 

2020, met een schatting van het aantal deelnemende zwemmers. 
 

13. Uiterste datum van inschrijving: zondag 25 april 2020 om 09.00h. 
 

De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te beperken of te weigeren indien 
de wedstrijd de vooropgestelde tijdsduur van 4 uur per dagdeel zou overschrijden. Bij eventuele 
beperkingen/weigeringen worden de betrokken clubs hiervan uiterlijk tegen 28 april 2020 om 
09.00h op de hoogte gebracht. 

 
14. De inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de voorziene inschrijvingslenex. De deelnemende 

clubs versturen de lenex met deelnemers naar Kurt Herreman via mail 
(kurt_herreman@telenet.be). Een andere manier van inschrijven gebeurt in uitzonderlijk geval 
en na contactname, overleg en goedkeuring van Kurt Herreman. Indien geen bevestiging van de 
inschrijving ontvangen wordt, dient contact opgenomen met Kurt Herreman vóór het aflopen 
van de inschrijvingsperiode. 

 
15. De inschrijftijden moeten wedstrijdtijden zijn, gerealiseerd in de periode van 1 januari 2019 tot 

en met 24 april 2020. Bij gebrek aan een officiële tijd wordt ‘zonder tijd’ ingeschreven. Voor de 
400m vrije slag voor de 9-10 jarigen (wedstrijd nummer 3) moeten reële trainingstijden als 
inschrijftijd gebruikt worden voor zover er geen officiële inschrijftijd beschikbaar is. Inschrijven 
zonder tijd (NT) is dan ook niet toegelaten voor deze wedstrijd. 

 
16. Alle zwemmers melden zich ten laatste 10 minuten voor hun wedstrijd bij de oproepkamer, 

volgens het officiële programma. 
 

17. Alle zwemmers worden opgenomen in de resultaten. 
 

 
 
 



 

 

 
 
18. Bij inschrijving verklaart de zwemmer zich ermee akkoord dat tijdens het Lentecriterium 2020 

beeldmateriaal verzameld kan worden door de organisator, op welke manier ook. Indien een 
zwemmer zich hiertegen wil verzetten, dan moet hij/zij dat middels een officieel schrijven 
uitdrukkelijk aan de organisator melden.  

 
19. Bij inschrijving verklaart de zwemmer zich ermee akkoord dat dit beeldmateriaal door de 

organisator vrij gebruikt mag worden voor toekomstige wedstrijden en publicitaire doeleinden. 
Indien een zwemmer zich hiertegen wil verzetten, dan moet hij/zij dat middels een officieel 
schrijven uitdrukkelijk aan de organisator melden. 

 
20. Bij inschrijving verklaart de zwemmer zich ermee akkoord dat ‘niet-gericht’ beeldmateriaal 

verzameld en gepubliceerd kan worden. 
 

21. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schendingen van het recht op 
afbeelding begaan door derden. 

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

ingeschreven zwemmers (zie Deel II, 6.1 & 6.2 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 
2017-2021 – versie 9_2019’). Eén officiële clubafgevaardigde heeft tevens steeds vrije toegang. 

 
23. Elke zwemmer dient zijn medaille en/of prijzengeld persoonlijk op het podium in ontvangst te 

nemen. Medailles of prijzengeld worden niet meegegeven aan andere zwemmers, coaches of 
afgevaardigden. Medailles of prijzengeld die niet opgehaald worden tijdens de officiële 
ceremonie, blijven eigendom van de organisator. 

 
24. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5,00 EUR per ingeschreven individuele wedstrijd (voorrondes en 

series) en 10,00 EUR per ingeschreven aflossingsploeg. Het inschrijvingsgeld dient 
overgeschreven te worden op rekening BE38 9791 4621 4872 van UZKZ, met vermelding 
“clubnaam + aantal zwemmers + te betalen bedrag”. De betaling dient uiterlijk te gebeuren op 
woensdag 29 april 2020. Buitenlandse clubs kunnen het inschrijvingsgeld ter plaatse betalen ten 
laatste een half uur voor de aanvang van het wedstrijdweekend. Bij afwezigheid wordt het 
inschrijvingsgeld niet terugbetaald. 

 
25. Elke club krijgt een bevestiging van zijn inschrijvingen. Bij aankomst in het zwembad zal voor 

elke club een enveloppe klaarliggen met de nodige programma’s op papier. In de enveloppe zal 
ook het wedstrijdreglement te vinden zijn en de nodige toegangsbewijzen voor de afgevaardigde 
en de trainer(s). Enkel personen die een toegangsbewijs voor het zwembad dragen, zullen ook 
tot het zwembad toegelaten worden. 

 
26. Betwistingen van dit reglement of de uitvoering ervan kunnen aangekaart worden bij de 

organisator. De definitieve beslissing inzake de behandeling van de betwisting is bindend voor 
elke deelnemende club. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 
27. Catering: alle informatie met betrekking tot de catering, zoals het vooraf reserveren van 

middagmalen, vindt u terug op de website www.lentecriterium.be. 
 

28. Hotels: alle informatie met betrekking tot de beschikbare hotels, vindt u terug op de website 
www.lentecriterium.be. 

 
29. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van diefstal, ongeval of welk 

gebeurlijk voorval ook. 
 

30. Het gebruik van de kleedkamers is beperkt. Om die reden heeft de organisator een ruimte 
voorzien net buiten het zwembad, in zaal ‘Tranzit”. In die zaal kunnen de zwemmers tussen hun 
wedstrijden verblijven. In die zaal mogen stoelen of bedjes geplaatst worden en mag gegeten 
worden. De weg naar het zwembad wordt duidelijk geafficheerd. 

 
31. In het zwembad worden geen stoelen, bedjes en sporttassen toegelaten. Het is ook verboden 

om te eten in het zwembad. De organisator vraagt om gepast schoeisel (sportschoenen of 
slippers) te dragen in het zwembad. 
  



 

 

 
 

32. Alle toeschouwers kunnen plaats nemen op de tribunes. Toegangsprijzen zijn: € 10,00 per 
dagdeel; € 15,00 voor één volledige dag; € 25,00 voor het volledige weekend. Kinderen tot de 
leeftijd van 12 jaar krijgen gratis toegang. Per volledige dag zijn ook programma’s beschikbaar 
aan € 2,00 per programma. In de cafetaria is een VIPruimte voorzien die enkel toegankelijk is 
voor de genodigden van de organisator.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Zaterdag 2 mei 2020 – AM (Inzemmen van 08u00 tot 08u55 – start om 09u00) 
 

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht  Leeftijden 
1. Voorronde 100m schoolslag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
2. Voorronde 100m schoolslag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
3. series 400m vrije slag Alle  9 / 10 / 9 / 10 
4. series 400m wisselslag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
5. series 400m wisselslag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
6. series 50m vrije slag Dames  11 + (open) 
7. series 50m vrije slag Heren  11 + (open) 

 Pauze 20 minuten pauze en inzwemmen   
8. series 200m rugslag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
9. series 200m rugslag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
10. series 200m vlinderslag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
11. series 200m vlinderslag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

 Pauze Medailleuitreiking wedstrijden 3 tem 11 
 

Zaterdag 2 mei 2020 – PM (Inzwemmen van 13u00 tot 13u55 – start om 14u00) 
 Finales (Inzwemmen van 16u00 tot 16u25 – start om 16u30) 

 
Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht Leeftijden 
12. Voorronde 100m vlinderslag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
13. Voorronde 100m vlinderslag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
14. series 100m vlinderslag Alle 9 / 10 / 9 / 10 
15. series 50m rugslag Dames  11 + (open) 
16. series 50m rugslag Heren  11 + (open) 
17. series 100m vrije slag Alle 9 / 10 / 9 / 10 
18. series 200m wisselslag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

 Pauze 30 minuten pauze en inzwemmen finales - medailleuitreiking 
  wedstrijden 14 tem 18   
19. Finales 100m schoolslag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
20. Finales 100m schoolslag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
21. Finales 100m vlinderslag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
22. Finales 100m vlinderslag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
23. series 4 x 50m wisselslag Gemengd 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

  Einde zaterdagsessie - Prijsuitreiking finales  



 

 

 
 

Zondag 3 mei 2020 – AM (Inzemmen van 08u00 tot 08u55 – Start om 09u00) 
 

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht  Leeftijden 
24. Voorronde 100m vrije slag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
25. Voorronde 100m vrije slag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
26. series 200m wisselslag Alle  9 / 10 / 9 / 10 
27. series 400m vrije slag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
28. series 400m vrije slag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
29. series 50m vlinderslag Dames  11 + (open) 
30. series 50m vlinderslag Heren  11 + (open) 

 Pauze 20 minuten pauze en inzwemmen   
31. series 200m schoolslag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
32. series 200m schoolslag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
33. series 200m vrije slag Dames  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
34. series 200m vrije slag Heren  11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

 Pauze Medailleuitreiking wedstrijden 26 tem 34 
 

 
Zondag 3 mei 2020 – PM (Inzwemmen van 13u00 tot 13u55 – start om 14u00) 
 Finales (Inzwemmen van 16u00 tot 16u25 – start om 16u30) 

 
Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht Leeftijden 
35.  Voorronde 100m rugslag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
36.  Voorronde 100m rugslag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
37.  series 100m schoolslag Alle 9 / 10 / 9 / 10 
38.  series 50m schoolslag Dames  11 + (open) 
39.  series 50m schoolslag Heren  11 + (open) 
40.  series 100m rugslag Alle 9 / 10 / 9 / 10 
41.  series 200m wisselslag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

  Pauze 30 minuten pauze en inzwemmen finales - medailleuitreiking 
   wedstrijden 37 tem 41   
42.  Finales 100m vrije slag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
43.  Finales 100m vrije slag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
44.  Finales 100m rugslag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
45.  Finales 100m rugslag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 
46.  series 4 x 50m vrije slag Gemengd 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

   Einde zondagsessie - Prijsuitreiking finales 
 
 
 
 
 
 
 

Met sportieve groeten,  
Namens het Organiserend Comité van UZKZ/KZK  

 


