
  
 

 

 

 

 
 

 

 

Het Belgisch zomercircuit 
 

Het Belgische zomercircuit zal georganiseerd worden tussen 15 juni en 25 juli. 

Een voorronde bestaat uit een programma van 2 volledige wedstrijddagen.  
Het is mogelijk om dit programma op te splitsen in bv. (2 x 1 volledige wedstrijddag of 4 x 0,5 
wedstrijddag). Clubs kunnen samenwerken om een volledig programma te organiseren. 

Elke zwemmer mag maximaal éénmaal deelnemen aan het volledige wedstrijdprogramma (2 
volledige wedstrijddagen). Een zwemmer mag slechts 6 wedstrijden zwemmen met een 
beperking van 2 maal per dagdeel.   

De KBZB  hoopt, in samenwerking met de FFBN, de zwemfed en de clubs, om heel wat 
zwemmers de kans te geven om deel te nemen aan dit Belgisch zomercircuit. 

Het Belgisch zomercircuit gaat door onder voorbehoud van eventuele corona maatregelen 
vanwege de federale of regionale overheid.  
Omwille van de Covid-19 en de bijhorende maatregelen, behoudt de organisatie zich het 
recht om aanpassingen aan het programma en de organisatie door te voeren. 

  



  
 

 

 

 

 
 

 

Programma en wijze van plaatsing 

Uitgangspunten en programma 
 
Aan het Belgisch zomercircuit 2021 kunnen zwemmers deelnemen die in het bezit zijn van 
een competitievergunning bij een club die aangesloten is bij de Vlaamse Zwemfederatie of 
bij de FFBN.  

Deze wedstrijd staat open voor dames en heren vanaf 11 jaar.  De aangeduide leeftijd is de 
leeftijd die de zwemmers bereikt hebben op 31 december van het kalenderjaar in kwestie. 
 
Op het programma van het Belgisch zomercircuit, zowel voor de dames als voor de heren, 
worden volgende nummers gezwommen: 
 

11-12 jarigen 
 

13-14 jarigen 

o Vrije slag: 100m – 400m o Vrije slag: 100m – 200m – 400m 
o Rugslag: 100m o Rugslag: 100m – 200m 
o Schoolslag: 100m o Schoolslag: 100m – 200m 
o Vlinderslag: 100m o Vlinderslag: 100m – 200m 
o Wisselslag: 200m o Wisselslag: 200m – 400m 

  
15 jarigen en ouder 
 

 

o Vrije slag: 50m – 100m – 200m -400m  
o Rugslag: 50m – 100m – 200m  
o Schoolslag: 50m – 100m – 200m  
o Vlinderslag: 50m – 100m – 200m  
o Wisselslag: 200m – 400m  

 
Voor de 13-jarigen en ouder zal er de dag voorafgaand aan de Belgische zomerfinale de 
mogelijkheid geboden worden om deel te nemen aan een lange afstandswedstrijd (800m vrije 
slag dames/1500m vrije slag heren).  Inschrijven hiervoor kan met inschrijftijden (1/1/2019 
t.e.m.18/07/2021).   
Regio’s kunnen ook een lange-afstandswedstrijd organiseren tijdens het zomercircuit. 
 
Verdere informatie over de lange-afstandswedstrijd is terug te vinden in het reglement van de 
Belgische zomerfinale. 
  



  
 

 

 

 

 
 

 

Wedstrijdbepalingen 
 

Wedstrijdbad 
 
De voorrondes worden georganiseerd in een 50m-bad of 25m-bad. Voor het bepalen van de 
finale zal er enkel rekening gehouden worden met de absoluut gezwommen tijden (geen 
conversie van 50m- naar 25m-bad tijden). 

 

Serie-indeling 
 
De series worden ingedeeld op basis van de inschrijftijden.  
De zwemmers dienen daarom ingeschreven te worden met hun absolute besttijd, 
gerealiseerd in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 13 juni 2021.   

Het is mogelijk om in te schrijven zonder tijd. 

 

Inschrijvingen 
 
Inschrijvingen moeten verstuurd worden naar de organiserende clubs. Inschrijvingen vanuit 
de regio krijgen voorkeur op inschrijvingen van clubs buiten de regio. 

 

Inschrijvingsgelden 
 

Een club die een voorronde organiseert mag zelf het inschrijfgeld bepalen in functie van de 
voorziene kosten. De KBZB moedigt clubs aan om hier transparant over te communiceren 
naar de clubs die deelnemen aan de wedstrijd. De deelnemende clubs betalen dit 
inschrijfgeld ook rechtstreeks aan de organiserende club. 
 

Prijsbepaling - en uitreiking 
 

• Vanuit de KBZB of de deelfederaties zullen er geen prijzen voorzien worden tijdens 
de voorrondes.   

• De club is vrij om al dan niet een prijsuitreiking te organiseren (uiteraard rekening 
houdend met de geldende Covid-richtlijnen). 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

Verplichtingen voor de organiserende clubs 
 

• Clubs die een wedstrijd willen organiseren geven onderstaande gegevens ten laatste 
op 14/05/2021 door aan hun federatie (FFBN of Zwemfed): 

o Naam verantwoordelijke + contactgegevens (naam + telefoonnummer); 
o Programma dat men wil organiseren; 
o Datum en tijdstip dat men deze wedstrijd wil organiseren. 

• De organiserende club stuurt na afloop van de wedstrijd de MDB van de door haar 
georganiseerde wedstrijd zo snel mogelijk door naar ronny.buggenhout@skynet.be. 

• De MDB moet ten laatste op 25/07/2021 om 24u doorgemaild worden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 

Programma Belgisch zomercircuit 

Sessie 1 
1. 200m wisselslag Heren/200m 4 nages Messieurs °06 et > 
2. 400m vrije slag Dames/400m nage libre Dames °06 et > 
3. 200m wisselslag jongens/200m 4 nages garçons °08-°07 
4. 100m schoolslag meisjes/100m brasse filles °10-°09 
5. 100m rugslag jongens/100m dos garçons °10-°09 
6. 200m schoolslag meisjes/200m brasse filles °08-°07 
7. 100m vrije slag Heren/100m nage Libre Messieurs °06 en > 
8. 200m schoolslag Dames/200m brasse Dames °06 en > 
9. 100m vrije slag Jongens/100m nage libre garçons °08-°07 
10. 100m vlinderslag Meisjes/100m papillon filles °08-°07 
11. 100m vlinderslag Jongens/100m papillon garçons °10-°09 
12. 100m vrije slag Meisjes/100m nage libre filles °10-°09 
13. 50m schoolslag Heren/50m brasse Messieurs °06 et > 
14. 100m vlinderslag Dames/100m papillon Dames °06 et > 
15. 200m rugslag Jongens/200m dos garçons °08-°07 
16. 50m rugslag Dames/50m dos Dames °06 et > 

 

Sessie 2 
17. 100m schoolslag Heren/100m brasse Messieurs °06 en > 
18. 200m vrije slag Dames/200m nage libre Dames °06 en > 
19. 100m schoolslag Jongens/100m brasse garçons °08-°07 
20. 400m wisselslag Meisjes/400m 4 nages filles °08-°07 
21. 400m vrije slag Jongens/400m nage libre garçons °10-°09 
22. 200m wisselslag Meisjes/200m 4 nages filles °10-°09 
23. 200m vlinderslag Heren/200m papillon Messieurs °06 et > 
24. 400m wisselslag Dames/400m 4 nages Dames °06 et > 
25. 400m vrije slag Jongens/400m nage libre garçons °08-°07 
26. 100m rugslag Meisjes/100m dos filles °08-°07 
27. 50m vrije slag Heren/50m nage libre Messieurs °06 et > 
28. 50m vlinderslag Dames/50m papillon Dames °06 et > 
29. 200m vlinderslag Jongens/200m papillon garçons °08-°07 
30. 200m vrije slag Meisjes/200m nage libre filles °08-°07 
31. 200m rugslag Heren/200m dos Messieurs °06 et > 
32. 100m rugslag Dames/100m dos Dames °06 et > 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 

Sessie 3 
33. 200m wisselslag Dames/200m 4 nages Dames °06 et > 
34. 400m vrije slag Heren/400m nage libre Messieurs °06 et > 
35. 200m wisselslag Meisjes/200m 4 nages filles °08-°07 
36. 100m schoolslag Jongens/100m brasse garçons °10-°09 
37. 100m rugslag Meisjes/100m dos filles°10-°09 
38. 200m schoolslag Jongens/200m brasse garçons °08-°07 
39. 100m vrije slag Dames/100m nage libre Dames °06 et > 
40. 200m schoolslag Heren/200m brasse Messieurs °06 et > 
41. 100m vlinderslag Meisjes/100m papillon filles °10-°09 
42. 100m vrije slag Jongens/100m nage libre garçons °10-°09 
43. 100m vrije slag Meisjes/100m nage libre filles °08-°07 
44. 100m vlinderslag Jongens/100m papillon garçons °08-°07 
45. 50m schoolslag Dames/50m brasse Dames °06 et > 
46. 100m vlinderslag Heren/100m papillon Messieurs °06 et > 
47. 200m rugslag Meisjes/200m dos filles °08-°07 
48. 50m rugslag Heren /50m dos Heren °06 et > 

 

Sessie 4 
49. 100m schoolslag Dames/100m brasse Dames °06 et > 
50. 200m vrije slag Heren/200m nage libre Messieurs  °06 et > 
51. 100m schoolslag Meisjes/100m brasse filles °08-°07 
52. 400m wisselslag Jongens/400m 4 nages garçons °08-°07 
53. 400m vrije slag Meisjes/400m nage libre filles °10-°09 
54. 200m wisselslag Jongens/200m 4 nages garçons °10-°09 
55. 200m vlinderslag Dames/200m papillon Dames °06 et > 
56. 400m wisselslag Heren/400m 4 nages Messieurs °06 et > 
57. 400m vrije slag Meisjes/400m nage libre filles °08-°07 
58. 100m rugslag Jongens/100m dos garçons °08-°07 
59. 50m vrije slag Dames/50m nage libre Dames °06 et > 
60. 50m vlinderslag Heren/50m papillon Messieurs °06 et > 
61. 200m vlinderslag Meisjes/200m papillon filles °08-°07 
62. 200m vrije slag Jongens/200m nage libre garçons °08-°07 
63. 200m rugslag Dames/200m dos Dames °06 et > 
64. 100m rugslag Heren/100m dos Messieurs °06 et > 

 


