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Open water: wedstrijdzwemmen 

 

De zwemfed tracht ervoor te zorgen dat er voor alle disciplines een competitief/recreatief wedstrijdaanbod is, 

aangepast aan de behoeften en noden van onze clubs en leden (A8.1.1 – A8.1.4 Sportmodel) 

Aantal deelnemers en clubs 

 

Er was een immense impact van COVID-19  pandemie op het seizoen 2019-2020. Enkel de wedstrijd van GOLD, 

het Zwevegems Open Water feest, dat tevens telde als het BK 5km, is kunnen doorgaan.  Daar alle zwemmers 

uitkeken naar wedstrijden mocht deze wedstrijd rekenen op een grote belangstelling, ook vanwege zwemmers 

die doorgaans enkel indoor aan de slag zijn.  Cijfers van tabel 1 zijn daarom niet helemaal relevant aangezien er 

slechts 1 wedstrijd is doorgegaan. 

JAARTAL 2017 2018 2019 2020 

Aantal clubs die deelnemen aan een open water 
wedstrijd 

79 92 75 62 

Aantal buitenlandse clubs die deelnemen 20 34 17 8 

Aantal Vlaamse clubs die deelnemen 49 49 50 
 

42 

Totaal aantal deelnemers aan het open water 
circuit 

488 454 449 355 
 

Totaal aantal deelnemers > 1 deelname 283 282 277 / 

 

Tabel 1: Analyse aantal deelnemers open water wedstrijden 2017-2020 

JAARTAL 2017 
% t.o.v. 
Totaal 

2018 
% t.o.v. 
Totaal 

2019 
% t.o.v. 
Totaal 

2020 
% t.o.v. 
Totaal 

Aantal deelnemers 11-12 jaar 51 10,45% 47 10,35% 34 7,57% 28 7,89% 

Aantal deelnemers 13-14 jaar 60 12,30% 68 14,98% 62 13,81% 71 20,00% 

Aantal deelnemers 15-16 jaar 56 11,48% 53 11,67% 56 12,47% 95 26,76% 

Aantal deelnemers 17-18 jaar 51 10,45% 42 9,25% 38 8,46% 36 10,14% 

Senioren A 53 10,86% 50 11,01% 57 12,69% 41 11,55% 

Senioren B 58 11,89% 43 9,47% 49 10,91% 26 7,32% 

Senioren C 47 9,63% 46 10,13% 44 9,80% 22 6,20% 

Senioren D 70 14,34% 64 14,10% 67 14,92% 19 5,35% 

Senioren E 30 6,15% 28 6,17% 27 6,01% 13 3,66% 

Senioren F 12 2,46% 13 2,86% 15 3,34% 4 1,13% 

TOTAAL 488  454  449  355  

 
Tabel 2: Verdeling zwemmers per categorie 
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Dit seizoen zien we dat het % jeugdzwemmers dat deelneemt aan deze wedstrijd bijna 65% bedraagt (64,79%). 

Dat is beduidend hoger dan de voorbijgaande seizoenen. Deze stijging heeft te maken met een minder grote 

deelname van de seniorenzwemmers enerzijds (dit is vooral zichtbaar vanaf de categorie senior B) en 

anderzijds een sterke toename in deelname in de categorie deelnemers 13-14 en 15-16 jaar.  Beide factoren 

zijn o.i. aan  COVID-19 toe te schrijven, aangezien sommige oudere deelnemers bang waren om buiten te 

komen en jongeren elke wedstrijdkans die ze kregen aangrepen. Hopelijk kunnen we de jeugdzwemmers die 

nu eens geproefd hebben van het open water ook in de volgende seizoenen overhalen om deel te nemen aan 

één of enkele open water wedstrijden. 

 

Startlicenties 

 

In 2019 zijn we gestart om zwemmers, die niet aangesloten zijn bij de zwemfed, te laten deelnemen aan onze 

open water wedstrijden d.m.v. de aankoop van een startlicenties.  Voor het seizoen van 2020 hebben we hier, 

omwille van covid-19, niet op ingezet.  Op de wedstrijd in Gold zijn er wel 4 sporters die via deze weg 

deelgenomen hebben aan de wedstrijd. 

 

Aanbod competitiewedstrijden 

 

OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de zwemfed over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en brede 

zwemsportbeoefening. 

De zwemfed tracht ervoor te zorgen dat er voor alle disciplines een competitief/recreatief wedstrijdaanbod is, 

aangepast aan de behoeften en noden van onze clubs en leden (A8.1.1 - A8.1.4 Sportmodel) 

Open water competities 

 

 2008 2012 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal geplande wedstrijden 15 11 10 11 11 13 10 

Aantal georganiseerde wedstrijden 11 9 10 11 10 10 1 

Gemiddeld aantal starts/wedstrijd 136 181 185 155 153 153 nvt 

Aantal starts 1495 1632 1849 1710 1533 1528 355 

 
Tabel 3: overzicht aantal wedstrijden 
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Flanders Speedo Open Water Cup 

 

Deze wedstrijd was gepland in 2020 op 1 augustus 2020. Deze wedstrijd stond op de (inter)nationale kalender 

maar is omwille van de COVID-19 pandemie niet kunnen doorgaan. 

 

Open water: recreatief aanbod 2020 

 

OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de zwemfed over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en brede 

zwemsportbeoefening. 

Paco open water 

 

Sinds 2018 is er ook een Paco aanbod voor de jongste sporters in open water. 

De richtlijnen hiervoor zijn de volgende: 

- Zwemafstand is max. 250m. 

- Er zijn redders aanwezig in het water (verzekeren van veiligheid). 

- Doelgroep: kinderen 9 t.e.m. 12 jarigen (al dan niet met een wedstrijdvergunning). 

 2018 2019 2020 

Aantal Paco’s gepland 1 3 5 

Aantal Paco’s georganiseerd 1 3 1 

Aantal deelnemers  33 7 
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Zwemjoggings 

 

Daar we als zwemfed een aanbod willen creëren voor alle doelgroepen en we ook meer mensen willen 

overtuigen om te participeren aan de zwemsporten houden we sinds 2019 een overzicht bij van de 

deelenemers aan de zwemjoggings.  De zwemjoggings zijn de recreatieve wedstrijden die de clubs organiseren 

op de datum van hun competitie. 

 2019 2021 

Aantal organisaties met één of meerder zwemjoggings 9 1 

Totaal aantal deelnemers  875 98 

 

Recreatieve events 

 

Als zwemfed willen we ook het inrichten van recreatieve events promoten en ondersteunen. 

In 2020 waren er 2 clubs die, omwille van de COVID-19 maatregelen en het daarbijhorende verbod op 

competitiesporters, een “corona-proof” recreatief event wilden organiseren 

 LRZ heeft hun competitieformat aangepast en een recreatief event georganiseerd op 21 juli 2020 .  Er 

waren 63 deelnemers.  In september hadden ze ook een Urban Swim in de Brugse reien gepland 

omwille van de slechte waterkwaliteit is deze echter geannuleerd.  

 I.s.m. het provinciaal domein “De Ster”, zwemclub STW en met ondersteuning van de zwemfed was 

het ook de bedoeling om een recreatief open water evenement te organiseren op 15/08/2020.  Deze 

geplande activiteit is echter omwille van covid-19 niet kunnen doorgaan. 

 

Sporttechnische bijscholingen 

 

In aanloop naar het seizoen van 2020 is er op de SwimConference van september 2019 een spreker komen 

spreken. In aanloop naar het seizoen van 2021 hebben we opnieuw de intentie om een spreker te zoeken met 

een focus op open water. 

Op 27 juni 2020 is er, voor het 2e jaar op rij, een SwimExperience georganiseerd.  Omwille van COVID-19 

hebben deze sessie georganiseerd op het Sport Vlaanderen domein in Hofstade.  Brian Ryckeman deelde in zijn 

tips & tricks met 8 zwemmers. 
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Officials 

 

OD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen 

Officials: aantal 

 

Overzicht functies 2016 2017 2018 2019 2020 

TAK O 42 53 55 51 53 

J O 17 18 17 17 15 

S O 13 14 15 15 13 

Z O 17 17 19 23 20 

K O 9 11 11 11 9 

Totaal aantal officials met een 
bevoegdheid in open water 

49 59 61 56 58 

 

Tabel 3: Evolutie aantal officials in open water 

In 2020 zijn er 2 nieuwe TAK O bijgekomen.   

 

In het open water reglement van 2020 is er toegevoegd dat de leeftijdsgrens voor alle officials (uitgezonderd 

kamprechter en voorzitter, waar de leeftijdsgrens conform het binnenbad 65 jaar is) zal liggen op 80 jaar.  

Hierdoor hebben we afscheid genomen van enkele personen.  Het ging hier over Etienne Jooris (ZVW), 

Brosteaux Jozef (MEGA), Henri Van Damme (GBZ) en Camiel De Grave (ZZ). 

Officials: bijscholingen 

 

Omwille van COVID-19 is de jaarlijkse kamprechter-bijscholing niet doorgegaan. 

  

mailto:info@zwemfed.be
http://www.zwemfed.be/


  
 

 

 

 

8 

Vlaamse Zwemfederatie vzw  

Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87 

info@zwemfed.be - www.zwemfed.be 

Werking Vlaamse Sportcommissie Open Water 

 

In 2020 bestond de Vlaamse Open Water commissie uit 7 leden 

 Jozef Hufkens (ZGEEL) 2016-2020 - voorzitter  

 Roland Montens (BYK) 2018-2022 - ondervoorzitter 

 Etienne Jooris (ZVW) 2018-2022 – secretaris 

 Jan Cocquyt (ALZV) 2018-2022  

 Franky Joos (FIRST) 2016-2020  

 Geert Vanhoof (SWEM) 2018-2022  

 Inge Leeten – zwemfed personeelslid 

Uitgenodigd op de vergaderingen: Jarne Woutermaertens (SCSG)  

In 2020 zijn er 5 vergaderingen geweest van de commissie. 

 

Promotie open water 

 

In het voorjaar van 2019 is er een facebookpagina opgericht: Open water Vlaanderen. We zien hier een stijging 

in het aantal volgers. Eind december hadden we op deze site 910 volgers. 

We hebben ook op de algemene facebookpagina van de zwemfed veel reclame gemaakt voor open water 

omdat dit meer dan 2 maanden lang de enige optie was om te zwemmen. Hiermee verkregen we ook 

belangstelling in andere media. 

Een item over de training van de Brugse Zwemkring werd bvb uitgebreid toegelicht in het Journaal van 20u op 

één, net zoals een oproep om meer open water open te stellen. Naast televisie, pikte ook radio 1 dit item op in 

prime-time (16-18u). 
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Acties 2021 

 

In aanloop naar het nieuwe beleidsplan is er in december’19 een brainstorming geweest met verschillende 

betrokkenen uit de open water omgeving (officials/trainers/sporters). Naast deze brainstorming is er ook 

overleg geweest met de Vlaamse Sportcommissie Open Water. Hieronder alvast de doelstellingen die 

betrekking hebben op het seizoen 2021.   

We hopen dat, met het uitvoeren van deze acties in de loop van de volgend seizoenen, we deze sporttak op de 

kaart kunnen plaatsen als aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen. 

 

Strategische doelstelling 

SD001 Zwemmen is een gezonde vrijetijdsbesteding die alle Vlamingen hun hele leven lang kunnen 
beoefenen. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN & TE NEMEN ACTIES 

OD001: De VZF brengt de zwemsporten onder de aandacht via alle communicatiekanalen 

OD003 De VZF spoort haar clubs aan om meer en bredere doelgroepen aan te spreken: 

 

- Het is de bedoeling om het aantal open water zwemmers te laten stijgen in de loop van de volgende 

jaren (doelstelling is + 20%) (A.1.3.23) 

- Deze beleidsperiode willen we ook graag het aantal events in open water zien stijgen. (A.1.3.24) 

- Vanaf 2021 zal er min. één open water event georganiseerd worden in samenwerking met de KNZB 

(A.1.3.25) 

- Jaarlijks zal de Flanders Open Water Cup (al dan niet in samenwerking met een club) georganiseerd 

worden.  Op dit event zal er een aanbod zijn voor zowel competitiezwemmers als voor recreanten. 

(A.1.3.26) 

ODOO8 Zwemmen is fun 

 

- Vanaf 2021 worden er elke zomer in de steden en/of op provinciale domeinen beachwaterpolo en/of 

zwemactiviteiten georganiseerd (dit punt behoort tot de beleidsfocus innovatie “beachwaterpolo”).  

(A.1.8.4) 

- Vanaf 2021 wordt er elk jaar een gezamenlijk initatief ontwikkeld samen met één of meer andere 

“watersport”federaties (kajak/roeien...) (A.1.8.6) 

 

SD003 De VZF gaat voor meer en betaalbaar zwemwater 

OD001: De VZF stimuleert pro-actief de toename van het aantal zwemgelegenheden in Vlaanderen 

 

- De VZF zal zich actief inzetten om het aantal plaatsen in Vlaanderen waar er in open water 

gezwommen mag worden te laten stijgen. (A3.1.4) 
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