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VOORWOORD 
 
 

Deze brochure werd samengesteld om u bij de bouw of de renovatie van een zwembad enigszins wegwijs te maken 

binnen de reglementeringen omtrent competitie zwembaden. 

 
Voor het organiseren van uitsluitend regionale wedstrijden mag u tevens rekening houden met de vermelde 

aangepaste VZF normen. 

 
Als het zwembad werd gehomologeerd volgens VZF normen, worden de resultaten ook nationaal erkend.  

 
Indien u echter een Belgisch (via aanbesteding) of Vlaams Kampioenschap wilt organiseren dan m oet het zwembad 

tevens voldoen aan bepaalde extra vereisten zoals o.a. in- en uitzwem mogelijkheden, minimum aantal banen, 

minimum aantal zitplaatsen voor zwemmers en toeschouwers …..  

De voorwaarden hiervoor staan vermeld in het ‘lastenboek’ voor de organisatie van Vlaamse en Belgische 

zwemkampioenschappen te raadplegen of aan te vragen bij resp. VZF en/of KBZB. 

 
Indien er bijkomende problemen of vragen mochten zijn waarop u in deze brochure geen of onvoldoende antwoord 

vindt, aarzel niet om vooraf met de VZF of VSC (Vlaamse Sportcommissie Zwemmen) contact op te nemen. 

 
 

 
De Vlaamse Zwemfederatie 
Vlaamse Sportcommissie Zwemmen 
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DEEL 1: FINA FACILITY RULES 
 

Zie ook  https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_facilities_28012020_medium_ad.pdf  
voor de Engelstalige FINA versie. 

 

FR 1 ALGEMEEN 

 
FR 1.1 FINA standaard voor Olympische zwembaden 

Alle wereldkampioenschappen (behalve voor Masters) en Olympische Spelen moeten betwist worden in een 

zwembad dat voldoet aan de regels FR3, FR6, FR8 en FR11. 

 
FR 1.2 FINA algemene standaard voor zwembaden 

Andere FINA wedstrijden dienen betwist te worden in een FINA Olympisch zwembad, maar het bureau mag 

voor bestaande zwembaden de standaardeisen afzwakken voor zover dit geen materiële impact heeft op de 

wedstrijd. 

 
FR 1.3 FINA minimum standaard voor zwembaden 

Alle andere wedstrijden gezwommen onder de FINA- reglementen moeten doorgaan in zwembaden die 

voldoen aan de minimum voorwaarden beschreven in deze Facility Rules.  

 
FR 1.4       Om de veiligheid en gezondheid van de gebruiker van het zwembad, hetzij als recreant of  

tijdens trainingen en wedstrijden, te beschermen moet de uitbater van het zwembad voldoen aan de 

plaatselijk geldende wetgeving. 

 
FR 1.5 Nieuwe uitrusting (startblokken, baanlijnen, …) moet voorzien zijn ten laatste op 1 januari  

van het jaar van Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. 
 
                 VZF  bij  FR 1        
 
     BIJKOMENDE VOORWAARDEN BIJ HET INRICHTEN VAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN  

 

-  Belgische en Vlaamse kampioenschappen kunnen enkel georganiseerd worden in zwembaden die,     
   gedurende de ganse duur van het kampioenschap, volledig ter beschikking staan van de organisator. 
 

   -  Alle andere officiële zwemwedstrijden dienen bij voorkeur georganiseerd te worden in  zwembaden  
                 die, gedurende de ganse duur van de wedstrijd, volledig ter beschikking staan van de organisator. 
 

 De kamprechter ziet toe dat de zwemwedstrijd in de beste materiële voorwaarden en onder de beste  
           omstandigheden zal verlopen t.t.z. dat de competitie normaal verloopt.    
 Vanaf de start van het wedstrijdgebeuren (bij het inzwemmen) tot het einde, dient aan een aantal      
           vereisten te worden voldaan : 
 

 -  personen vreemd aan het wedstrijdgebeuren mogen de zwembanen van het competitiebad  
               niet betreden tijdens de wedstrijd  

   -  er moet voldoende stilte zijn zodat de startprocedure optimaal kan verlopen 
   -  er moet een mogelijkheid tot uitzwemmen zijn of minstens warme stortbaden 

 -  indien er andere vrijetijdszwemmers worden toegelaten, dient de organisator van de  
              wedstrijd ervoor te zorgen, dat de deelnemers aan de competitie hiervan geen hinder   
              ondervinden. 
 

 Deze lijst is niet limitatief en de kamprechter heeft het beslissingsrecht, wanneer het verloop van de  
           wedstrijd verstoord wordt, de wedstrijd te schorsen (tot het euvel is verholpen) of de wedstrijd definitief  
           stop te zetten. 

   

 De kamprechter kan de organisator en de clubafgevaardigden op een bijeenkomst uitnodigen om het  
                       probleem te bespreken, maar de eindbeslissing berust bij de kamprechter. 

mailto:info@zwemfed.be
http://www.fina.org/
http://www.fina.org/
http://www.fina.org/
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       FR 2     HET ZWEMBAD 

 
FR 2.1 DE LENGTE 

 

FR 2.1.1 50,000 meter 

Indien aantikplaten van A.E.I. gebruikt worden aan de startzijde, of tevens aan de keerpuntzijde, dan 

dient de zwembadlengte zodanig te zijn dat de opgelegde afstand van 50,000 meter tussen de twee 

panelen verzekerd is. 

 
FR 2.1.2 25,000 meter 

Indien aantikplaten van A.E.I. gebruikt worden aan de startzijde, of tevens aan de keerpuntzijde, dan 

dient de zwembadlengte zodanig te zijn dat de opgelegde afstand van 25,000 meter tussen de twee 

panelen verzekerd is. 

 
FR 2.2 TOLERANTIES 

 

FR 2.2.1      

De toegestane tolerantie in 50,000 meter zwembaden is +0,010 en -0,000 meter indien aantikpanelen zijn 
geïnstalleerd. 
 

Toleranties worden als volgt gemeten : 
 

Voor zwembaden met aantikpanelen aan beide zijden zal de afstand van muur tot muur zijn : minimum 
50,020 meter / maximum 50,030 meter. 
Toleranties moeten consequent gemeten worden tussen 0,300 meter boven tot 0,800 meter onder het 
wateroppervlak. 

De metingen dienen gecertificeerd te worden door een landmeter of andere bevoegde officieel , benoemd of 

bevestigd in zijn bevoegdheid door het lid van het land waar het zwembad is gelegen.  

 

FR 2.2.2 

De toegestane tolerantie in 25,000 meter zwembaden is +0,010 en -0,000 meter indien aantikpanelen zijn 
geïnstalleerd. 
 

Toleranties worden als volgt gemeten : 
 

Voor zwembaden met aantikpanelen aan beide zijden zal de afstand van muur tot muur zijn : minimum 
25,020 meter / maximum 25,030 meter. 
Voor zwembaden met aantikpanelen aan 1 zijde zal de afstand van muur tot muur zijn : minimum 25,010 
meter / maximum 25,020 meter. 
 

Toleranties moeten consequent gemeten worden tussen 0,300 meter boven tot 0,800 meter onder het  

         wateroppervlak. 

De metingen dienen gecertificeerd te worden door een landmeter of andere bevoegd e officieel, benoemd  

of bevestigd in zijn bevoegdheid door het lid van het land waar het zwembad is gelegen.  

 
VZF toelichting bij FR 2.2 : 

 

De opmetingen dienen te gebeuren in het midden van elke baan, gemeten op niveau van 

het wateroppervlak. 

 

Het al dan niet werken met elektronische tijdopname zal u doen beslissen om met 

elektronische aantikpanelen* aan beide zijden, aan 1 zijde of zonder  elektronische 

aantikpanelen te werken : 
 

- lengte elke baan van muur tot muur zonder elektronische aantikpanelen : 

50m bad : minimum 50,000 m - maximum 50,030 m 

25m bad : minimum 25,000 m - maximum 25,030 m 

mailto:info@zwemfed.be
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- lengte elke baan van aantikpaneel tot aantikpaneel bij gebruik van elektronische 
aantikpanelen aan beide zijden : 

50m bad : minimum 50,000 m - maximum 50,010 m 

25m bad : minimum 25,000 m - maximum 25,010 m 
 

- lengte elke baan van aantikpaneel tot muur bij gebruik van elektronische aantikpanelen aan  
1 zijde :   25m bad : minimum 25,000 m - maximum 25,020 m 

 

  * maximum dikte aantikpanelen is 1 cm 
                
               FR 2.3        DIEPTE 
 

Een minimum diepte van 1,35 meter vanaf 1,0 meter tot 6,0 meter vanaf de keerpuntmuur is vereist 

wanneer er zich hier startblokken bevinden. 

Anders is een minimum diepte van 1,0 meter vereist.  

 
 VZF :  Minimum diepte aan startzijde :    1,80 meter  

          Minimum diepte aan keerpuntzijde :    0,90 meter 
 

FR 2.4 MUREN 
 

FR 2.4.1 

De eindmuren dienen parallel te zijn en rechte hoeken (90°) te vormen met het zwemparcours en met 

het wateroppervlak. Zij dienen uit stevig materiaal vervaardigd te zijn en van een antislip oppervlak 

voorzien te zijn en dit tot op 0,80 meter onder water zodat de zwemmer kan aantikken en zich afduwen 

zonder risico. 

De toelaatbare tolerantie in de verticaliteit van de wanden mag + of - 0,3° bedragen. 

 
FR 2.4.2 

Steunrichels langs de zwembadmuren zijn toegelaten; zij mogen zich niet op minder dan 1,2 meter  

beneden het wateroppervlak bevinden en kunnen een breedte hebben van 0,1 0 tot 0,15 meter. Zowel 

interne als externe steunrichels worden aanvaard alhoewel interne richels de voorkeur genieten.  

 

FR 2.4.3 

Overloopgoten zijn toegelaten langs de vier muren van het zwembad. Indien overloopgoten 

geïnstalleerd zijn aan de eindmuur dan dienen zij de bevestiging van aantikplaten tot de vereiste 0,3 

meter boven het wateroppervlak mogelijk te maken. 

Alle overloopgoten dienen bedekt te zijn met passende roosters of schotten.  

 
 VZF :  eindmuur = start- en keerpuntmuur 

                                 De aantikplaten dienen volstrekt verticaal geplaatst te worden op de muur teneinde toe te     

                                 laten dat de zwemmers kunnen aantikken en zich afduwen zonder risico.  

                                 Zij moeten de volledige breedte van elke baan overbruggen met een toegestane                                   

                                 afwijking van - 0,05 m langs beide zijden.  

 
FR 2.5 BAANBREEDTE 

 

De banen dienen minstens 2,5 meter breed te zijn, met twee stroken van minstens 0,2 meter breed aan 

de buitenkant van de eerste en de laatste baan. 

 
 VZF : De zwembanen moeten een minimum breedte hebben van 1,75 m.  

                                De stroken van 0,2 m breed zijn enkel verplicht in zwembaden met uitstekende trappen. 

 

 

 
 

mailto:info@zwemfed.be
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FR 2.6 DE BAANLIJNEN 
 

FR 2.6.1 

De hoofdfunctie van een baanlijn is niet alleen om de zwembanen te scheiden, maar ook om de golving in 
het zwembad te verminderen. Een baanlijn zou de eigenschappen moeten hebben om de golven te 
verminderen die naar de andere kant van de baanlijn gaan of terug stuiteren in de zwembaan.  

 

In een 8-banen bad dienen de baanlijnen de volledige lengte te bestrijken en moeten onderdelen die niet 

bijdragen tot de golf verlagende functie, zoals de trekveer en de ophaalrol, op minder dan 200 mm van 

elk einde van de baanlijn zitten. 

 

Baanlijnen moeten aan elke eindmuur worden bevestigd aan verankeringshaken die in de eindmuren zijn 
verzonken.  Als de ankerplaatsen op de zwembadkade liggen, moet een vaste en niet-elastische verlengstuk 
aanwezig zijn. De geïnstalleerde baanlijn moet in het zwembadwater blijven. De ankers, inclusief verlengstuk, 
mogen niet meer dan 10 mm in het zwembad uitsteken. Het anker mag de lengte van de baanlijn niet meer 
beïnvloeden dan +-10 mm aan elk baanlijneinde. 
 
Het anker moet zo worden geplaatst dat de vlotters aan elke eindwand van het zwembad zich voor 50% onder het 
wateroppervlak bevinden.  De ankers moeten worden geïnstalleerd om 20kN te weerstaan. Elke baanlijn zal 
bestaan uit vlotters* die van begin tot eind worden geplaatst en een minimum diameter van 0,15 meter hebben. Het 
ontwerp van de schijven en drijvers (vlotters) moet zodanig zijn dat deze op zich geen invloed hebben op de lengte 
van de baanlijnkabel. Een vlotter moet een integraal onderdeel zijn tussen twee schijven. De volledige lengte van de 
baanlijn moet een negatief drijfvermogen hebben in die zin dat ten minste de helft tot ten hoogste twee derde van de 
hoogte van de vlotters*  zich onder het wateroppervlak moeten bevinden. 
 
        * golf reducerende componenten 

 
VZF :  De minimum diameter van 15 cm voor de vlotters is de norm voor nieuwe zwembaden en bij  
           vervanging/vernieuwing van de zwembanen. 
 
Voor de ophaalhaspel van de baanlijn is een gereedschap nodig om de spanning vast te zetten en ongeoorloofde 
manipulatie te voorkomen.  De baanlijn moet zijn voorzien van een trekveer die plotselinge hoge puntbelastingen 
opvangt en een koord die een trekkracht van 12 kN kan weerstaan. 

 

De kleur van de vlotters van de baanlijnen dienen als volgt te zijn :  

• twee groene lijnen voor banen 1 en 8 

• vier blauwe lijnen voor banen 2,3,6 en 7 

• drie gele lijnen voor banen 4 en 5  

 

De vlotters vanaf de eindmuren dienen over een afstand van 5,0 meter een rode kleur te hebben.  

Er mag zich niet meer dan één baanlijn bevinden tussen elke baan. De baanlijnen dienen strak 

gespannen te zijn met een trekkracht tussen 1 - 1,2kN. 
 

Bemerking : FR 2.6.1 is ook van toepassing voor een 10-banenbad met uitzondering van de kleur van  
                    de vlotters van de baanlijnen welke beschreven wordt in FR 3.8 
 

FR 2.6.2 

Op 15 meter van elke eindmuur (start- en keerpuntzijde) dient een vlotter een andere kleur te hebben 

dan de naburige vlotters. 
 

    VZF :  -  Om de 15 meter lijn bij de rugslag, vlinderslag en vrije slag te kunnen beoordelen, dient     

   op 15 meter van beide eindmuren een koord te worden aangebracht op een hoogte van  

   minimum 1,80 m en maximum 2,50 m boven het wateroppervlak.  

   Een ander kleur van vlotter in de zwemlijnen is eveneens toegestaan als AL die vlotters    

   zich rechtlijnig op dezelfde 15 meter lijn bevinden. 

                -  Een verplichte koord op 15m vanaf startzijde doet dienst als valse startlijn en moet dan  
                                        volgens FR 2.10 met een snelle beweging kunnen losgemaakt worden.  
                                     -  Losstaande/verplaatsbare zaken als markering aan de zijkanten van het bad zijn NOOIT toegelaten.   

mailto:info@zwemfed.be
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FR 2.6.3 

In 50 meter baden dient de 25-meter vlotter zich te onderscheiden om de 25 meter te markeren. 
 

FR 2.6.4 

Baannummering in zacht materiaal mag geplaatst worden op de baanlijnen aan start- en keerpuntzijde. 
 

FR 2.6.5 

Maten lijnmarkeringen. Lezen samen met  FR 2.6.6 
 
 

FR 2.6.6 VOLLEDIGE  ‘FINA Diagrammen’  op :    
    

    https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_facilities_28012020_medium_ad.pdf   pages 31 - 39 
 

                          

            
                            
Afbeelding 1  -  50m bad  -  8 banen - startzijde links 

 

 

          
 

                Afbeelding 2  -  50m bad  -  10 banen - startzijde links 

mailto:info@zwemfed.be
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               Afbeelding 3  -  25m bad  - 8 banen - startzijde links                    Afbeelding 4 - 25m bad - 10 banen - startzijde links 
 

         
                Afbeelding 5  -  muren zonder aantikpanelen                  Afbeelding 6  -  belijning bodem 
 

                          
 

                                   Afbeelding 7 – LEGENDE bij afbeeldingen 5, 6 en 8  - 25 en 50m bad - 8 en 10 banen 

 
 

                         
  

                                                            Afbeelding 8 - muren met A.E.I. aantikpanelen    
                             (kan variëren afhankelijk van totale breedte bad  >>  hierboven 50 m bad met 10-banen en een totale breedte van 26 m)     Zie ook : FR 2.5  

mailto:info@zwemfed.be
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FR 2.7       STARTPLATFORMEN 
 

De startplatformen dienen stevig te zijn en geen verend effect te bezitten.  

De hoogte kan vanaf 0,5 meter tot 0,75 meter bedragen boven het wateroppervlak. 

Het bovenvlak dient minstens 0,5 x 0,5 meter te zijn en dient met een antislip -materiaal bedekt te zijn.  
 

De maximum hellingsgraad bedraagt 10 graden. 

Het startplatform mag een instelbare achterplaat hebben. 

De platformen dienen zo gebouwd dat de zwemmer de mogelijkheid heeft om bij de voorwaartse 

starthouding het platform vast te grijpen aan de voorzijde en de zijkanten. Het wordt aanbevolen dat, als de 

dikte van het startplatform groter is dan 0,04 meter, grepen van ten minste 0,1 meter breed aan elke kant en 

0,4 meter breed aan de voorkant worden uitgesneden tot 0,03 meter van het oppervlak van het platform.  

Handgrepen voor de voorwaartse start kunnen aan de zijkanten van de startplatformen worden 

geïnstalleerd. 

Handgrepen voor de rugslagstart dienen geplaatst te worden tussen 0,3 meter en 0,6 meter boven het 

wateroppervlak zowel horizontaal als verticaal. Zij moeten parallel lopen met het wandoppervlak en mogen 

er niet uitsteken. 
 

Een minimum diepte van 1,35 meter, over een lengte van 1,0 tot minstens 6,0 meter van de eindmuur, is 

vereist voor zwembaden met startblokken 

Elektronische afleesborden mogen onder de blokken geplaatst worden. Flitsapparatuur is niet toegelaten.  

De tijdsaanduiding mag niet lopen tijdens de rugslag start.  
 

VZF : Het bovenvlak moet minstens 0,40 x 0,40 meter zijn.  

  

 FR 2.8        NUMMERING 
 

Elke startblok moet duidelijk zichtbaar genummerd zijn langs de vier zijden. Baannummer 0 (1) bevindt 

zich aan de rechterzijde als men van op de startzijde naar het zwembad kijkt, uitgezonderd bij 50 

meter wedstrijden, die van de andere zijde mogen starten.  

De aantikpanelen mogen genummerd worden op het bovenste deel. 
 
TOELICHTING :  -  baannummers 0 en 9 zijn ENKEL mogelijk in een 10-banen bad 
                           -  4, 5, 6 en 8-banen baden beginnen steeds met baannummer 1 aan de rechterzijde 
                              gezien van op de startzijde met zicht naar het zwembad en dan verder per baan  
                              naar links tot baannummers 4, 5, 6 of 8. 

 
               FR 2.9 RUGSLAGVLAGGETJES 
 

Koorden waaraan vlaggetjes bevestigd zijn, dienen over het zwembad gespannen zijn op een hoogte van 

1,8 meter boven het wateroppervlak en op 5 meter afstand van elke wand bevestigd t e zijn aan vaste 

houders. Onderscheiden markeringen dienen geplaatst aan beide zijden van het bad, indien mogelijk in 

elke baanlijn op 15 meter van elke eindmuur. 
 

 VZF : De vlaggetjeskoorden moeten op een hoogte van minimum 1,80 m en maximum 2,50  m      

                boven het wateroppervlak. 

 
FR 2.10 RUGSLAGRICHELS    (Backstroke ledge)      Zie ook FINA Diagram op :    
     
                     https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_facilities_28012020_medium_ad.pdf    page 5 
 

            Een rugslagrichel mag gebruikt worden.  

                        

        De richel : 

               -  kan instelbaar zijn van 4 cm boven tot 4 cm onder het wateroppervlak.  

               -  is minimum 65 cm lang. 

               -  moet 8 cm hoog zijn, 2 cm breed onderaan met een hellingshoek van 10 °  

mailto:info@zwemfed.be
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              FR 2.11 VALSE STARTLIJN 
 

Een valse startlijn dient over de ganse breedte van het zwembad gespannen te zijn ten minste 1,2 meter 

boven het wateroppervlak en op 15 meter afstand van de startzijde , te bevestigen aan vaste houders.  

De lijn dient dermate bevestigd aan de houders dat zij met een snelle beweging kan losgemaakt worden. 

De valse startlijn dient over ALLE banen heen te vallen bij gebruik. 

 

FR 2.12     WATER 
 

                          FR 2.12.1   

De watertemperatuur moet tussen de 25°en 28°zijn. 
  

           FR 2.12.2   

Gedurende een wedstrijd dient het waterpeil op een constant niveau te blijven, met geen merkbare 

bewegingen. Om de gezondheidsreglementen die in de meeste landen gelden te respecteren is 

toevoer en afvoer van water toegelaten zolang er geen merkbare stroming of draaiingen verwekt 

worden. 
                     Zie verder  :  FINA  FR 2.12.2 

FR 2.12.3 

Wereld Records en Wereld Junior Records kunnen enkel worden erkend indien gezwommen in water 

met minder dan 3gr zout per liter. Wereld Records gezwommen in zee- of oceaanwater worden evenmin 

erkend. 

  

FR 2.13 VERLICHTING 
 

Boven het start- en keerpuntplatform bedraagt de minimum lichtintensiteit 600 lux.  

 
FR 2.14 BAANAANDUIDINGEN 

 

De baanaanduidingen dienen in een donkere contrastkleur aangebracht te worden op de bodem 

van het zwembad in het midden van elke baan. 
 

Breedte min 0,2 meter en max. 0,3 meter.  
 

Lengte :   46,0 meter voor een 50 meter bad 

                21,0 meter voor een 25 meter bad 
 

Elke lijn eindigt 2,0 meter van de wand met een duidelijke dwarslijn van 1,0 meter lengte en met 

dezelfde breedte als de lengtelijn. 

Mikpuntlijnen dienen op de beide eindmuren of op de aantikpanelen te worden aangebracht in het 

midden van elke baan en met dezelfde breedte als de lengtelijnen. Zij dienen zonder onderbreking te 
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vertrekken van aan de badrand tot op de bodem met een maximum van 3 meter. 

Een dwarslijn van 0,5 meter lengte wordt geplaatst op 0,3 meter beneden de waterlijn gemeten in het 

middelpunt van de dwarslijn. 

 

Voor 50m zwembaden gebouwd na 1/1/2006 moeten dwarslijnen van 0,5 meter lengte op de bodem- 

baanlijnen worden voorzien op 15 meter van elke eindmuur van het zwembad. 

                      Na oktober 2013 zal dit gemeten worden van de eindmuren tot het middelpunt van de dwarslijnen.  

                      (Zie ook FINA diagrammen bij FR 2.6.6   en/of   Afbeeldingen 1 tot en met 4) 
 

         VZF : Alle dwarslijnen dienen van dezelfde donkere contrastkleur te zijn als de lengte - en  

                  mikpuntlijnen.  

                  De afstand tussen het middelpunt van elke baanlijn moet minimum 1,75 meter zijn.  

                  In bestaande zwembaden zijn de dwarslijnen op 15m van elke eindmuur niet onmiddellijk  

                  verplicht. Wel wordt gevraagd om deze bij het jaarlijks onderhoud te willen voorzien. 

                  Deze dwarslijnen zijn te voorzien in zowel 25 als 50m zwembaden. 

 
FR 2.15 SCHOTTEN (SCHEIDINGSMUREN) 

 

Wanneer een schot dient als eindmuur dan dient dit de volle breedte van alle banen te overspannen en een 

vast effen niet-glijdend verticaal oppervlak te hebben, waarop men aantikpanelen kan monteren niet minder 

dan 0,8 meter onder en 0,3 meter boven het wateroppervlak, en welke vrij zijn v an gevaarlijke openingen 

boven of onder de waterlijn waar handen, voeten, tenen of vingers kunnen indringen.  

Het schot moet van zulke aard zijn dat de offic ials zich vrij over de volle lengte kunnen bewegen zonder  

          dat deze bewegingen een aanzienlijke stroming of waterturbulentie veroorzaken.  
 

                      VZF :  Bij gebruik van een scheidingsmuur in een 50m bad dient deze minimum 0,75 m breed te zijn.   
 
 

FR 3. ZWEMBADEN VOOR OLYMPISCHE SPELEN EN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
 

                           Zie : https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_facilities_28012020_medium_ad.pdf  -  page 8 
 
 

        FR 4.      AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE INSTALLATIE (A.E.l.) & SEMI AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE      
                       INSTALLATIES  (S.A.E.I.) 
 

   FR 4.1         De automatische en de semi-automatische elektronische installaties bepalen de verstreken tijd van elke  
                      zwemmer en de relatieve plaats in de wedstrijd.  
                 De tijdsopname dient te gebeuren tot op twee decimalen nauwkeurig (1/100 van een seconde). 
                 De gebruikte apparatuur mag geen belemmering vormen voor de start en keerpunten van de zwemmers of  
                      voor het functioneren van het water overloopsysteem. 

  
                FR 4.2        DE APPARATUUR MOET 
  
  FR.4.2.1     Geactiveerd worden door de starter. 
   FR.4.2.2     Indien mogelijk geen zichtbare kabels hebben op de zwembadplatformen. 
    FR.4.2.3     In staat zijn alle opgenomen informatie te tonen van elke baan per plaats en per baan. 
  FR.4.2.4     Zorgen voor een gemakkelijke digitale weergave van de tijd van een zwemmer.  
 

         
                FR 4.3         START APPARATUUR 
   
                           FR 4.3.1     De starter dient over een micro te beschikken voor de gesproken bevelen. 
 FR 4.3.2     Indien een revolver gebruikt wordt, dient deze rechtstreeks verbonden te worden met de  
                                            tijdopname apparatuur (transducer). 
   FR 4.3.3     Zowel de micro als de transducer dienen verbonden te zijn met luidsprekers aan elk startblok waar  

                              zowel de bevelen van de starter als het startsignaal door elke zwemmer even goed en gelijktijdig  
                              kan gehoord worden. 

mailto:info@zwemfed.be
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                FR 4.4         AANTIKPANELEN  VOOR  AUTOMATISCHE ELECTRONISCHE INSTALLATIE  (A.E.I.)  (zie ook Afbeelding 8) 
    

           FR 4.4.1   De minimum afmetingen van de aantikpanelen zijn 2,4 meter breed en 0,90 meter hoog met een dikte  
                            van  0,01 m.   
                            Zij moeten zich 30 cm boven en 60 cm onder het wateroppervlak bevinden. 
  De apparatuur in elke baan moet onafhankelijk van elkaar zijn aangesloten zodat deze individueel  
                            controleerbaar zijn.  
  De oppervlakte van de panelen moet een heldere kleur hebben en moeten de lijnmarkeringen dragen  
                            zoals goedgekeurd voor de eindmuren.  
 

      VZF  :  -  De minimum breedte van de aantikpanelen =  baanbreedte min 10 cm (5 cm langs elke zijde) 

          -  Een technische fiche waaruit de werkelijke dikte van de gebruikte aantikpanelen blijkt moet  

                      bij het opmetingsverslag worden gevoegd.  

                   -  Aantikpanelen in een 50 m bad kunnen zowel aan start - als aan keerpuntzijde worden  

                      geplaatst, aantikpanelen in een 25 m bad worden normaal enkel aan de startzijde geplaatst.  

                   -  Zwemwedstrijden kunnen doorgaan zowel met als zonder aantikpanelen op voorwaarde  

                      dat de opgemeten baanlengtes binnen de daarvoor toegelaten normen vallen. 
  

      

           FR 4.4.2 Installatie: de aantikpanelen dienen in het midden van elke baan op een vaste wijze bevestigd te worden.   
                            De aantikpanelen mogen transporteerbaar zijn zodat zij kunnen verwijderd worden indien er geen wedstrijd is. 
. 

      FR 4.4.3 Gevoeligheid: de gevoeligheid van de aantikpanelen moet van die aard zijn dat zij niet kunnen geactiveerd  
                            worden door water turbulentie maar wel door een lichte aanraking met de hand.   
                            Het paneel moet gevoelig zijn aan de bovenrand. 
 

     FR 4.4.4 Markeringen: de markeringen op de aantikpanelen moeten in overeenstemming zijn met en boven op de  
                            bestaande markeringen van het zwembad staan. De omtrek en de randen van de panelen worden  
                            gedefinieerd door een zwarte rand van 2,5 cm. 
 

    FR 4.4.5 Veiligheid: de aantikpanelen dienen volkomen vrij te zijn van de mogelijkheid een elektrische schok te     
                            geven en mogen geen scherpe randen hebben. 
 

  FR 4.5    BIJ SEMI AUTOMATISCHE INSTALLATIE wordt de aankomst geregistreerd door middel van  handbediende  
                    knoppen (peren) die door tijdopnemers bediend worden bij het aantikken van zwemmer bij aankomst. 
 

 

FR 4.6         VOLGENDE TOEBEHOREN ZIJN ESSENTIEEL BIJ EEN MINIMALE A.E.I. INSTALLATIE. 
 

   FR 4.6.1  Gedrukte weergave (print out) van alle informatie die terug kan opgevraagd worden gedurende de  
                            opeenvolgende wedstrijden. 
  FR 4.6.2   Toeschouwers-afleesbord  (display) 

   FR 4.6.3   Beoordeling van de overnames bij aflossingen tot op 1/100 van een seconde.   
                            Wanneer videocamera’s zijn geïnstalleerd dan kunnen deze als supplement gebruikt worden bij de  
                            automatische controle van de aflossingen. Voor het instellen van deze automatische overname controle  
                            dient de fabrikant hiervan te worden geraadpleegd.  

  FR 4.6.4   Automatische baantelling. 
   FR 4.6.5   Aflezen van tussentijden. 
  FR 4.6.6   Computersamenvattingen. 
  FR 4.6.7   Correcties bij foutief aantikken. 
   FR 4.6.8   De mogelijkheid om automatisch een oplaadbare batterij in te schakelen. 
 

  

  FR 4.7   VOOR OLYMPISCHE EN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN ZIJN VOLGENDE TOEBEHOREN EVENEENS     
     ESSENTIEEL. 

          

                zie :  https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_facilities_28012020_medium_ad.pdf  -  page 13 
 

 FR 4.8   SEMI AUTOMATISCHE INSTALLATIE  (S.A.E.I.) mag gebruikt worden als een hulpmiddel (back-up) bij de  
                                     volledige A.E.I., zowel bij de FINA als bij andere belangrijke wedstrijden. Er dienen dan wel evenwel 3 ‘peren’  
                                     per baan aanwezig te zijn. Deze dienen door afzonderlijke officials bediend te worden (aankomstrechters zijn  
                                     dan niet noodzakelijk). Het is een keerpuntrechter aan de startzijde toegestaan één van de peren te bedienen. 
                          
                                     VZF :  1 of 3  peren 

mailto:info@zwemfed.be
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     ENKELE TIPS 

 
-  Een minimaal aantal banen wordt niet opgelegd voor homologatie maar wij raden aan, indien     

   mogelijk, er toch minstens 6 te voorzien.  
 

-  Voorzie voldoende plaats voor de zwemmers, toeschouwers, officials en jurysecretariaat aan en  

   rond het zwembad. 

-  Is de kade rond het zwembad niet te smal? Indien er geen vaste tribune voorhanden is, is er  

   dan wel voldoende plaats op de kade om eventueel mobiele tribunes of stoelen/banken te zetten ? 

-  Voorzie ook een ruimte voor de resultatenverwerking. De resultaten worden via PC verwerkt  en    

   meestal onmiddellijk online geplaatst. Een degelijke internetaansluiting en voldoende  stopcontacten  

    is dan ook aangewezen. 

-  Voorzie een lokaal/kleedkamer voor de medische dienst en zorg daarbij voor een duidelijk zichtbare  

   aanduiding en/of bewegwijzering.  

-  Tracht ook een lokaal/kleedkamer te voorzien voor eventuele dopingcontrole  liefst dicht bij een  

   sanitaire installatie. 

 

-  Een degelijke opwarming en het uitzwemmen na de wedstrijd is heel belangrijk.  

   Een instructiebad kan hierbij helpen als dat uiteraard niet te ondiep is.  

 
 
 
 
PROCEDURE  HOMOLOGATIE VAN EEN ZWEMBAD 

 
Aanvragen voor officiële wedstrijden kunnen pas worden goedgekeurd nadat het betreffende zwembad werd 

gehomologeerd door de VZF - Vlaamse Sportcommissie Zwemmen. 

De aanvraag voor homologatie kan gebeuren door de beheerder/uitbater van het zwembad of door de club 

die officiële wedstrijden wil organiseren bij de VZF - Vlaamse Sportcommissie Zwemmen. 

Het zwembad moet competitiewaardig worden opgemeten door een beëdigd landmeter, ingenieursbureau of 

erkende dienst/persoon bevoegd om een officiële opmeting uit te voeren.  
 

Het ondertekende opmetingsverslag moet minstens volgende gegevens vermelden : 
 

-  de lengte van elke baan, gemeten in het midden van de baan op niveau van het wateroppervlak,  

   zowel met als zonder aantikpanelen indien van toepassing 

-  de diepte van het bad aan start- en keerpuntzijde 

Nadat de opmeting is gebeurd en goedgekeurd, komt de afgevaardigde van de Vlaamse Sportcommissie 

Zwemmen een controle en andere opmetingen doen en maakt hiervan een homologatieverslag.  

Het zwembad moet hiervoor volledig competitiewaardig worden opgesteld, functionerende Automatische 

Elektronische Installatie inclusief. 

Een homologatieattest wordt dan, na goedkeuring Vlaamse Sportcommissie Zwemmen, door de VZF 

overgemaakt aan zowel de beheerder/uitbater van het zwembad als aan de club die wedstrijden organiseert. 

 

Dit attest verliest zijn geldigheid van zodra er bepaalde normen niet meer gehaald worden of werken 

worden uitgevoerd die een nieuwe homologatie noodzakelijk maken (opnieuw betegelen van het bad, 

nieuwe startblokken, aanbrengen nieuwe baanlijnen, ……). 
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HOMOLOGATIEVERSLAG ZWEMBAD 
 

Naam zwembad : Datum homologatie : 

Adres : 
 

              Opmeting :       O   zonder  A.E.I. aantikplaten                    O  met  A.E.I. aantikplaten  (zie  9) 
                                                                                  

 
Omschrijving 

 

 
Opmeting 

1 Lengte van het bad : 25 m of 50 m 

Opmetingsplan bijgevoegd  (lengte van iedere baan gemeten in het midden van de baan      

       op niveau van het wateroppervlak) 

Diepte van het bad  (minimum 0.90 m aan de keerpuntzijde, 1.80 m aan de startzijde) 

 

JA / NEEN 

 
   S : 

  KP : 

2 Overloopgoten 

Hoogte aantikplaten :  (minimum 0,30 m boven wateroppervlak) 

Zichtbaarheid aantikplaten : 

Steunpunten in de muren 

Afstand steunpunt tot wateroppervlak :  (minimum 1,20m) 

JA / NEEN 
 

 
JA / NEEN 

3 Zwembanen 

Aantal : 

Breedte :  (minimum 1,75 m) 

 

4 Vlottende lijnen 

RODE kleur over een afstand van 5 m aan beide uiteinden : 

Diameter :  (minimum 0,15 m) 

 
JA / NEEN 

5 Startblokken 

Bovenvlak * :  (minimum 0,40 m x 0,40 m, stevig vast, niet verend en antislip)  

Afstand tot wateroppervlak :  (tussen 0,50 m en 0,75 m) 

Hellingshoek :  (maximum 10 graden) 

Handgrepen * :  (tussen 0,30 m en 0,60 m boven wateroppervlak)  

  Nummering :  (startblokken moeten genummerd zijn aan de vier zijden en het startblok met   

                          nummer 0 of 1 moet zich rechts bevinden wanneer men in de richting van het      

                 zwembad kijkt vanaf de startzijde) 

Rugslagrichels : 

  * moeten gelijklopen met het wandoppervlak en mogen er niet uitsteken.  

 
 
 
 
 
 
 
 

JA / NEEN 

6 Rugslagvlagjes 

Afstand tot het einde van het bad :  ( 5m ) 

Hoogte boven het wateroppervlak :  (minimum 1,80 m - maximum 2,50 m) 

Markering van de 15 meterlijnen van S en KP :  (koord boven water en/of vlotter  
                                                                                                                   andere kleur) 

 
      JA / NEEN 

 
   S :   
  KP :  

7 Valse startlijn 

Afstand tot aan de startzijde :  ( 15 m ) 

Hoogte boven het wateroppervlak :  (minimum 1,20 m) 

 
JA / NEEN 

8 Belijning op bodem en muren 

Belijning op de bodem :  (donkere contracterende kleur) 

Breedte :  (minimum 0,20 m - maximum 0,30 m) 

    Lengte :  (de belijning moet eindigen op 2m van elk uiteinde met een loodrechte lijn van  

1 m lengte met dezelfde kleur en dezelfde breedte) 

Dwarslijnen op bodem : -  (15 m van start- en keerpuntzijde moeten dwarslijnen 

                                                   staan van 0,50 m lengte met dezelfde kleur en breedte) 

                                           -  (in het midden van elke baanlijn staat een dwarslijn van 1 m    

                                                   lengte met dezelfde kleur en breedte) 

Belijning op de muren :  (zelfde kleur en breedte als op de bodem) 

Lengte :  (vanaf de boord van het bad tot aan de bodem - maximum 3 m verplicht) 

                      (op 0,30 m - middelpunt dwarslijn - onder het wateroppervlak moet een dwarslijn    

                       van 0,50 m staan met dezelfde kleur en breedte)  

 
      JA / NEEN 

 

      JA / NEEN 
       
      JA / NEEN 
 
      JA / NEEN 
      JA / NEEN 
      JA / NEEN 
  
      JA / NEEN 
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9 Uitrusting  Automatische Elektronische Installatie  (A.E.I.) : 
    Aantikpanelen : 
          -  afmetingen :  (volledige breedte van de banen – max 5 cm L & R) 
          -  belijning :  (verticaal doorlopend op de aantikpanelen met dwarslijn) 

          -  dikte aantikpanelen :  (max 10 mm) 

          -  aantikpanelen toegelaten :  (startzijde  -  keerpuntzijde  -  beide) 

    Startinstallatie : 
          -  plaatsing :  (enkel startzijde / beide zijden mogelijk) 
          -  signaal :   (voldoende hoorbaar) 
          -  lichtflits :   (duidelijk waarneembaar op alle banen) 
          -  luidsprekers :  (achter elke baan / per 2 banen / per 3 banen) 

    Peren (S.A.E.I.) :  (1 of 3 per baan) 

    Tijdsregistratie : eindtijden 
                              tussentijden 
                              reactietijden  -  individueel 
                                                   -  aflossingen 
                              strook  /  A4 
    Display :  (voor alle banen / 1 display wisselend per baan)  
 

      JA / NEEN 

 

      
      JA / NEEN 

 
S  /  KP / BEIDE      

 
S  /  S + KP 

      JA / NEEN 

      JA / NEEN 

 
         1  /  3 

      JA / NEEN 

      JA / NEEN 
      JA / NEEN 

      JA / NEEN 

      Strook / A4 
       ALLE  /  1 

 

Naam + handtekening afgevaardigde VSC zwemmen : 

 

Opmerking(en) :  
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