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Inleiding en gebruikte afkortingen 

Alle open water wedstrijden in België worden gezwommen volgens de algemene reglementen van de KBZB 

rekening houdend met de in deze bundel behandelde aanvullingen en uitzonderingen. 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

• FINA: Fédération Internationale de Natation  

• KBZB: Koninklijke Belgische Zwembond 

• ZWEMFED: Vlaamse Zwemfederatie vzw 

• FFBN: Fédération Francophone Belge de Natation  

• NSB-OW: Nationaal sportbestuur Open Water 

• CNEL: Commission Nationale Eau Libre  

• VSO: Vlaams sportcomité open water zwemmen 

• CSEL: Comité Sportif Eau Libre 
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Deel 1: FINA reglementen 

Hoofdstuk 1: open water wedstrijden 

Alle wereldkampioenschappen, wereldbekerwedstrijden, en alle wedstrijden ingericht door de FINA, worden 

geregeld door de standaardregels van de FINA met volgende uitzonderingen en toevoegingen. 

OWS 1: OPEN WATER ZWEMMEN 

 

OWS 1.1: 

OPEN WATER ZWEMMEN wordt omschreven als elke wedstrijd die doorgaat in rivieren, meren, zeeën, oceanen of 

waterkanalen met uitzondering van 10 km wedstrijden. 

OWS 1.1.1: 

Het OW LANGE AFSTANDS zwemmen moet een wedstrijd zijn die zich afspeelt in een natuurlijk watergebied over 

een afstand van maximum 10 kilometer. 

OWS 1.1.2: 

De OW MARATHON zwemwedstrijd moet een wedstrijd zijn die zich afspeelt in een natuurlijk watergebied over 

een afstand van meer dan 10 kilometer. 

OWS 2: OFFICIALS 

 

De volgende jury zal aangeduid worden bij open water wedstrijden: 

• Een kamprechter 

• Een assistent kamprechter 

• Een hoofdtijdopnemer plus 3 tijdopnemers 

• Een hoofdaankomstrechter plus 2 aankomstrechters 

• Een veiligheidsverantwoordelijke 

• Een medisch verantwoordelijke 

• Een baancommissaris 

• Een baansecretaris 

• Wedstrijdrechters (1 per zwemmer) uitgezonderd voor wedstrijden van 5 km 

• Keerpuntrechters (1 per wijziging van richting) 

• Een starter 

• Een omroeper   

• Een secretaris 

OWS 3: TAKEN VAN DE OFFICIALS 

 

De KAMPRECHTER zal: 

OWS 3.1: 

Volledige controle en gezag hebben over alle officials en zal hun aanstelling goedkeuren. Hij zal hun eventueel 

speciale instructies geven over alle onderdelen en reglementen die betrekking hebben op de wedstrijd. De 

kamprechter zal alle reglementen en beslissingen van de FINA doen naleven. Hij zal over alle problemen met 

betrekking tot de eigenlijke wedstrijd die niet door de regels gedekt zijn, beslissen. 
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OWS 3.2: 

Het gezag hebben om op elk ogenblik in de wedstrijd tussen te komen om ervoor te zorgen dat alle FINA 

reglementen toegepast worden.  

OWS 3.3: 

Beslissen over alle protesten in verband met de wedstrijd. 

OWS 3.4: 

Beslissen in gevallen waar de beslissing en de opgenomen tijden van officials niet met elkaar overeenstemmen. 

OWS 3.5: 

Met opgestoken vlag en korte fluitsignalen teken geven aan de zwemmers dat de start nakend is. Als hij het 

geschikt acht, wijst hij met de vlag naar de starter als teken dat de wedstrijd kan beginnen. 

OWS 3.6: 

Elke zwemmer uitsluiten voor elke inbreuk op de reglementen die hij persoonlijk vaststelt of hem door een andere 

bevoegde official wordt gemeld. 

De ASSISTENT KAMPRECHTER zal: 

OWS 3.7: 

Zich ervan vergewissen dat alle officials die nodig zijn voor het goede verloop van de wedstrijd op hun 

respectievelijke posten zijn. Hij mag mits toestemming van de kamprechter, plaatsvervangers aanduiden voor elke 

afwezige, voor hen die niet in staat zijn om hun taak te vervullen of dit niet naar behoren kan. Hij mag bijkomende 

officials aanduiden als hij dat nodig acht. 

OWS 3.8: 

Voor de start alle rapporten ontvangen van de baansecretaris, de baancommissaris en de 

veiligheidsverantwoordelijke. Hij zal de kamprechter inlichten over de inhoud ervan ten laatste 15 minuten voor 

de geplande start van de wedstrijd. 

OWS 3.9: 

De lottrekking voor de wedstrijdrechters organiseren en hun plaats aanduiden in de respectievelijke boten. 

De STARTER zal: 

OWS 3.10: 

Op een voor alle deelnemers duidelijk zichtbare plaats staan. 

OWS 3.11: 

Op het teken van de kamprechter een duidelijk te onderscheiden vlag in verticale zin opheffen. 

OWS 3.12: 

Tegelijkertijd de vlag neerwaarts bewegen met gestrekte arm en een hoorbaar geluidssignaal geven. 

 

De HOOFDTIJDOPNEMER zal:  
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OWS 3.13: 

Tenminste aan 3 tijdopnemers hun plaatsen toewijzen voor de start en de aankomst. 

OWS 3.14: 

Zich ervan verzekeren dat alle personen hun chrono’s gelijk instellen met de officiële chrono dit tenminste 15 

minuten voor de start. 

OWS 3.15: 

Van elke tijdopnemer de kaart ophalen die de tijd van elke zwemmer vermeldt. Hij zal, indien nodig, de chrono’s 

van de tijdopnemers controleren. 

OWS 3.16: 

Op de kaart van elke zwemmer de officiële tijd noteren of nakijken. 

De TIJDOPNEMERS zullen: 

OWS 3.17: 

De tijd van de hun aangeduide zwemmers opnemen. Hun chrono’s zullen na controle enkel dan correct verklaard 

worden als ze voldoen aan de wensen van het managementcomité. 

OWS 3.18: 

Hun chrono’s starten bij het fluitsignaal en ze enkel stoppen als ze hiervoor de opdracht krijgen van de 

hoofdtijdopnemer. 

OWS 3.19: 

Onmiddellijk na elke aankomst de tijd en het nummer van de zwemmer op de kaart noteren en die aan de 

hoofdtijdopnemer afgeven. 

Nota: indien automatische tijdopname gebruikt wordt, dan wordt als aanvulling dezelfde procedure voor 

handtijdopname gebruikt. 

De HOOFDAANKOMSTRECHTER zal: 

OWS 3.20: 

Elke aankomstrechter zijn plaats toewijzen. 

OWS 3.21: 

Na de wedstrijd de ondertekende resultaatbladen van elke aankomstrechter ophalen en de behaalde plaatsen 

vaststellen. Deze worden dadelijk aan de kamprechter overgemaakt. 

De AANKOMSTRECHTERS zullen 

OWS 3.22: 

Plaats nemen in het verlengde van de aankomstlijn zo dat zij te allen tijde een duidelijk zicht op de aankomstplaats 

hebben. 

OWS 3.23: 

De aankomstvolgorde noteren van de zwemmers bij elke aankomst en dit volgens de gegeven opdracht. 
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Nota: Aankomstrechters kunnen in dezelfde wedstrijd niet tegelijkertijd tijdopnemer zijn. 

Elke WEDSTRIJDRECHTER zal 

OWS 3.24: 

Onmiddellijk voor de start plaats nemen in een begeleidingsboot die hem door lottrekking toegewezen is zodat hij 

te alle tijden de hem toegewezen zwemmer kan observeren. 

OWS 3.25: 

Zich ervan verzekeren dat de reglementen van de wedstrijd te alle tijden toegepast worden. Overtredingen 

worden schriftelijk genoteerd en zo snel mogelijk aan de kamprechter overhandigd. 

OWS 3.26: 

De bevoegdheid hebben een zwemmer uit het water te doen stappen als de tijdslimiet, vastgelegd door de 

kamprechter, overschreden is. 

OWS 3.27: 

Zich ervan verzekeren dat de hem toegewezen zwemmer geen ongeoorloofde voordelen krijgt of onsportieve 

hinder veroorzaakt voor een andere zwemmer. Als het nodig is, kan hij de zwemmer bevelen voldoende afstand te 

houden van de andere zwemmer. 

De KEERPUNTRECHTERS zullen: 

OWS 3.28: 

Geplaatst worden zodat zij zich ervan kunnen vergewissen dat alle zwemmers de wijzigingen van de zwemrichting 

uitvoeren zoals aangegeven in de wedstrijddocumenten en zoals tijdens de aan de wedstrijd voorafgaande briefing 

vermeld. 

OWS 3.29: 

Elke inbreuk op de keerpuntprocedure noteren op het blad en een wedstrijdrechter op het moment van de 

inbreuk door korte fluitsignalen verwittigen. 

OWS 3.30: 

Onmiddellijk na de wedstrijd het ondertekende blad aan de hoofdaankomstrechter overhandigen. 

De VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKE zal: 

OWS 3.31: 

Verantwoordelijk zijn tegenover de kamprechter voor alle aspecten van de veiligheid in verband met het verloop 

van de wedstrijd. 

OWS 3.32: 

Nakijken dat het volledige parcours, met speciale aandacht voor de start- en aankomstplaatsen, veilig, geschikt en 

vrij van hindernissen is. 

OWS 3.33: 

Verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat er genoeg gemotoriseerde veiligheidsboten beschikbaar zijn om 

gedurende de wedstrijd voldoende steun in reserve te kunnen bieden aan de begeleidingsboten. 
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OWS 3.34: 

Voor de wedstrijd een getijdentabel en een kaart van de stromingen bezorgen aan de zwemmers die duidelijk de 

verandering van getijden tijdens de wedstrijd vermelden evenals de invloed van de getijden of stroming op het 

vooruitkomen van de zwemmer tijdens het volledige te volgen parcours. 

OWS 3.35: 

In samenspraak met de medisch verantwoordelijke, de kamprechter ervan op de hoogte brengen als, naar hun 

mening, de omstandigheden ongunstig zijn om de wedstrijd te laten doorgaan en voorstellen formuleren voor het 

aanpassen van het parcours of de manier waarop de wedstrijd dient te verlopen. 

De MEDISCHE VERANTWOORDELIJKE zal: 

OWS 3.36: 

Verantwoordelijk zijn tegenover de kamprechter voor alle medische aspecten in verband met de wedstrijd en de 

deelnemers. 

OWS 3.37: 

De plaatselijke medische instellingen op de hoogte brengen van de wedstrijd en zich ervan verzekeren dat elk 

eventueel slachtoffer zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde medische instelling kan geëvacueerd worden. 

OWS 3.38: 

In samenspraak met de veiligheidsverantwoordelijke, de kamprechter ervan op de hoogte brengen als, naar hun 

mening, de omstandigheden ongunstig zijn om de wedstrijd te laten doorgaan en voorstellen formuleren voor het 

aanpassen van het parcours of de manier waarop de wedstrijd dient te verlopen. 

De BAANCOMMISSARIS zal:  

OWS 3.39: 

Verantwoordelijk zijn ten opzichte van het managementcomité voor het stipte toezicht op het parcours. 

OWS 3.40: 

Zich ervan verzekeren dat de start- en aankomstplaatsen juist zijn aangeduid. Al de uitrusting dient perfect 

geïnstalleerd te zijn en in staat van goede werking. 

OWS 3.41: 

Zich ervan verzekeren dat alle keerpunten correct aangeduid en bemand zijn vooraleer de wedstrijd start. 

OWS 3.42: 

Samen met de kamprechter en de veiligheidsverantwoordelijke het parcours en de afbakening controleren 

vooraleer de wedstrijd start. 

OWS 3.43: 

Zich ervan vergewissen dat de keerpuntrechters op hun plaats zijn voor de aanvang van de wedstrijd, en dit 

melden aan de assistent-kamprechter. 
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De BAANSECRETARIS zal: 

OWS 3.44: 

De deelnemers verzamelen en voorbereiden op elke start en zich ervan vergewissen dat voor elke deelnemer een 

behoorlijke opvang bij de aankomst ter beschikking is. 

OWS 3.45: 

Zich ervan vergewissen dat elke deelnemer zijn wedstrijdnummer draagt en dat alle zwemmers geen scherpe 

vingernagels hebben en dat ze geen juwelen dragen, incl. horloges. 

OWS 3.46: 

Zich ervan verzekeren dat alle zwemmers aanwezig zijn op de verzamelplaats op de aangeduide tijd voor de start. 

OWS 3.47: 

De zwemmers en de officials inlichten over de resterende tijd tot de start en dit met gepaste tussenpauzes. 

Gedurende de laatste 5 minuten wordt om de minuut een waarschuwing gegeven. 

OWS 3.48: 

Verantwoordelijk zijn dat alle kledij en uitrusting van de startplaats naar de aankomstplaats wordt overgebracht en 

zorgen dat deze in verzekerde bewaring blijft. 

OWS 3.49: 

Ervoor zorgen dat alle deelnemers die aan de aankomst het water verlaten, een basisuitrusting bezitten voor hun 

welzijn, als hun eigen begeleiders op dat ogenblik niet aanwezig zijn. 

De SECRETARIS zal: 

OWS 3.50: 

De forfaits aantekenen, de resultaten bij de officiële formulieren voegen en de aantekeningen bewaren in functie 

van het ploegenklassement zoals vooraf bepaald. 

OWS 4: DE START 

 

OWS 4.1: 

Alle open water wedstrijden moeten starten in een voldoende diep water zodat ze bij het startsignaal dadelijk 

kunnen zwemmen. 

OWS 4.2: 

De baansecretaris moet met gepaste tijdsintervallen de deelnemers en de officials inlichten over de tijd die nog 

rest tot de start. Tijdens de laatste 5 minuten zal hij dat om de minuut doen. 

OWS 4.3: 

Als het aantal inschrijvingen te hoog is en dus meerdere starten nodig zijn, moeten mannelijke en vrouwelijke 

deelnemers gescheiden worden. De wedstrijden voor mannen dienen steeds te starten voor deze voor vrouwen. 

 



 

12 
 

 

OWS 4.4: 

De startlijn zal klaar en duidelijk aangeduid zijn door een overhangende uitrusting of door een verwijderbare 

uitrusting op de waterspiegel. 

OWS 4.5: 

De kamprechter zal met een vlag (verticaal omhooggehouden) en met korte fluitsignalen aanduiden dat de start 

zal worden gegeven. Door met de vlag naar de starter te wijzen, geeft hij aan dat de starter kan overgaan tot de 

start. 

OWS 4.6: 

De starter moet voor alle zwemmers duidelijk zichtbaar zijn. 

OWS 4.7: 

De starter moet zowel zichtbaar als hoorbaar zijn. 

OWS 4.8: 

Als de kamprechter onsportief voordeel vaststelt bij de start, zal hij de wedstrijd stoppen en herstarten. 

OWS 4.9: 

Alle begeleidingsboten zullen voor de start klaarliggen zodat zij geen hinder vormen voor om het even welke 

deelnemer. Als zij hun zwemmer langs achter vervoegen, moeten zij zo navigeren dat zij niet doorheen het 

deelnemersveld varen. 

OWS 4.10: 

Alhoewel ze samen mogen starten, zullen de wedstrijden voor mannen en vrouwen als totaal afzonderlijke 

gebeurtenissen beschouwd worden. 

OWS 5: DE PLAATS 

 

OWS 5.1: 

Wereldkampioenschappen en FINA-wedstrijden moeten voor marathon open water wedstrijden over 25 km, 10 

km en 5 km wedstrijden, ingericht worden op een plaats goedgekeurd door de FINA. 

OWS 5.2: 

Het parcours zal uitgezet zijn in een water dat slechts aan kleine stromingen en getijden onderhevig is. Het mag 

zowel in zout als in zoet water. 

OWS 5.3:  

Een getuigschrift van geschiktheid voor gebruik van het parcours zal afgeleverd worden door de daartoe 

bevoegde, lokale gezondheids- en veiligheidsinspectie. Het getuigschrift moet in algemene bewoordingen de 

zuiverheid van het water en de fysieke veiligheid in verband met andere overwegingen garanderen. 

OWS 5.4: 

De minimumdiepte van het water moet op elk punt van het parcours 1,45 meter zijn. 
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OWS 5.5: 

De watertemperatuur zal minimum 16°C bedragen. De dag van de wedstrijd zal ze gecontroleerd worden 2 uur 

voor de aanvang van de wedstrijd, in het midden van het parcours op een diepte van 40 cm. Deze controle zal 

geschieden in het bijzijn van een commissie bestaande uit volgende personen: de kamprechter, een lid van de 

organisatie en een ploegtrainer, aangeduid op de technische vergadering. 

OWS 5.6: 

Alle keerpunten/wijzigingen van richting moeten duidelijk aangeduid zijn. 

OWS 5.7: 

Bij elke wijziging van richting moet een duidelijk aangeduid vaartuig of platform, waarop een keerpuntrechter 

plaatsneemt, aanwezig zijn. Dit wordt zo geplaatst dat het overzicht van de zwemmer over het keerpunt niet 

gehinderd wordt. 

OWS 5.8: 

Alle toestellen, boten en platforms voor keerpunten moeten stevig bevestigd zijn en niet onderhevig aan 

bewegingen ten gevolge van de getijden, de wind of andere bewegingen. 

OWS 5.9: 

Het laatste stuk naar de aankomst zal met een afbakening in een welbepaalde kleur aangeduid worden. 

OWS 5.10: 

De aankomst wordt duidelijk aangegeven en gemerkt met een verticaal oppervlak. 

OWS 6: DE WEDSTRIJD 

 

OWS 6.1: 

Alle open water wedstrijden zijn wedstrijden in vrije slag. 

OWS 6.2: 

Baancommissarissen moeten elke zwemmer bevelen om, als hij naar hun mening onsportief voordeel haalt bij het 

voorbijsteken of door middel van zog zwemmen, duidelijk opzij te gaan voor een andere zwemmer of 

begeleidingsboot. 

OWS 6.3: 

Het versperren van, het hinderen van of het opzettelijk contact maken met een andere zwemmer, hetzij door een 

zwemmer of een begeleidingsboot, kan tot uitsluiting leiden als de kamprechter dit als “onsportief gedrag“ 

beoordeelt. 

OWS 6.4: 

Begeleidingsboten moeten zo bewegen dat zij geen andere zwemmer hinderen of er vlak voor varen. De zwemmer 

mag nooit onsportief gebruik maken bij het voorbijvaren, of in het zog te gaan zwemmen van de boot. 

Begeleidingsboten moeten een vaste positie pogen te behouden zodat hun zwemmer zich voor of ter hoogte van 

het midden van de boot bevindt. 
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OWS 6.6: 

Een zwemmer wordt niet uitgesloten voor rechtstaan op de bodem tijdens een wedstrijd op voorwaarde dat hij 

niet voortstapt of springt. 

OWS 6.7: 

Met uitzondering van OWS 6.6 hiervoor, mogen zwemmers geen steun ontvangen van om het even welk vast of 

vlottend voorwerp. Zij mogen evenmin hun begeleidingsboot of de bemanning ervan aanraken of erdoor 

aangeraakt worden. 

OWS 6.8: 

Elke begeleidingsboot zal een wedstrijdrechter, een persoon gekozen door de zwemmer en een minimum 

bemanning voor het goed functioneren van de begeleidingsboot meenemen. 

OWS 6.9: 

Aan geen enkele zwemmer zal het gebruik of het dragen van een om het even welk voorwerp dat kan helpen bij de 

snelheid, de uithouding of het drijfvermogen toegelaten worden. Zwembrillen, max. 2 badmutsen, neusknijper of 

oordoppen mogen gebruikt worden. 

OWS 6.10: 

De zwemmers mogen zich insmeren met vet of andere gelijkaardige substantie op voorwaarde dat dit in de ogen 

van de kamprechter niet te overdreven is. 

OWS 6.11: 

Het aangeven van het zwemritme aan de zwemmer door een andere persoon in het water is niet toegelaten. 

OWS 6.12: 

De begeleider van de zwemmer mag vanuit de begeleidingsboot coachen en aanwijzingen geven. 

OWS 6.13: 

Bij de bevoorrading mogen zwemmers regel OWS 6.6 gebruiken, op voorwaarde dat regel OWS 6.7 niet 

overtreden wordt. 

OWS 6.14: 

In wedstrijden van 10 km of minder moet aan elke zijde van de badmuts de internationale landcode van 3 letters 

aan elke zijde aanwezig zijn. De vlag van het land mag ook vermeld staan op de muts. De code van het land moet 

minimum 4 cm hoog zijn. 

OWS 6.15: 

Alle zwemmers moeten hun wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar in waterbestendige inkt op de bovenste helft 

van hun rug of bovenarmen dragen. 

OWS 6.16: 

Elke begeleidingsboot draagt het wedstrijdnummer van de zwemmer zodat het gemakkelijk zichtbaar is aan 

weerszijden van de boot. Hij draagt ook de nationale vlag van de federatie van de zwemmer. 
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OWS 6.17: 

De tijdslimiet bij een koers is 15 minuten na aankomst van de eerste zwemmer, per 5 km voor alle afstanden tot 

een maximum van 120 minuten. Zwemmers die boven de tijdslimiet geraken, moeten het water verlaten. 

OWS 6.17.1: 

De kamprechter kan beslissen om de zwemmer verder te laten zwemmen, wel heeft de zwemmer geen recht op 

eventuele punten of prijzen. 

OWS 7: HET EINDE VAN DE WEDSTRIJD 

 

OWS 7.1: 

De plaats voorzien voor het opstellen van de aankomst zal duidelijk aangeduid worden door banen die steeds 

smaller worden naar de muur van aankomst toe. Veiligheidsboten zullen zich in de onmiddellijke nabijheid 

bevinden om bij het begin van de laatste baan ervoor te zorgen dat enkel toegelaten boten deze zone 

binnenkomen. 

OWS 7.2: 

De aankomstinstallatie zal een verticaal oppervlak zijn, indien nodig bevestigd aan drijvend materiaal, en op de 

juiste plaats veilig vastgemaakt om niet verplaatst te worden, noch door de wind, noch door het tij of door de 

kracht van de aantikkende zwemmer, en zal breed genoeg zijn om tenminste 3 aankomende zwemmers op te 

vangen. 

OWS 7.3: 

De aankomstrechters en de tijdopnemers zullen zo opgesteld worden dat ze de aankomsten op elk moment 

kunnen zien. Hun plaatsen zullen strikt voorbehouden zijn. 

OWS 7.4: 

Alle mogelijke inspanningen zullen gedaan worden opdat de vertegenwoordigers van de zwemmers vanuit hun 

begeleidingsboot naar de zwemmers toe kunnen gaan wanneer deze uit het water komen. 

OWS 7.5: 

Wanneer ze uit het water komen, hebben zwemmers soms hulp nodig. De zwemmers mogen slechts aangeraakt of 

geholpen worden als zij daar nood aan hebben of om hulp vragen. 

OWS 7.6: 

Een lid van de medische ploeg zal de zwemmer beluisteren bij het verlaten van het water. Een stoel zal voorzien 

worden waarop de zwemmer kan gaan zitten tijdens de medische controle. 

OWS 7.7: 

Wanneer deze medische taak volbracht is, zullen de zwemmers onmiddellijk kunnen eten. 
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OWS 8: WEDSTRIJDEN PER PLOEG 

 

OWS 8.1: 

Tijdens de open water wedstrijden van de FINA, zal een ploeg gevormd worden door 2 mannen en 2 vrouwen, 

leden van dezelfde zwembond. 

OWS 8.2: 

De resultaten van de ploegenwedstrijd zullen bepaald worden door de tijden samen te tellen van de 3 snelste 

zwemmers van de ploeg, eindigend binnen de 2 toegestane uren. 

OWS 9: ZWEMKLEDIJ 

 

OWS 9.1: 

De zwemkledij (badpak, badmuts en bril) van alle deelnemers moet voldoen aan de normen van goede zeden, 

geschikt zijn voor individuele sportbeoefening en mogen geen symbolen vertonen die beledigend zouden kunnen 

overkomen. 

OWS 9.2: 

Badpakken mogen niet transparant zijn. 

OWS 9.3: 

De kamprechter heeft het recht een zwemmer, wiens badpak of tekens op het lichaam niet overstemmen met 

deze regels, de start te weigeren. 

OWS 9.4: 

Alle FINA goedgekeurde zwemkledij, die gebruikt wordt tijdens Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen, 

moeten door de FINA goedgekeurd zijn ten laatste 12 maanden voor de start van deze competities. 

OWS 9.5: 

In zwemcompetities mag elke deelnemer slechts 1 zwempak dragen (in 1 of 2 delen). Andere voorwerpen die het 

lichaam bedekken en geen onderdeel zijn van het zwempak, zijn verboden. 

OWS 9.6: 

Vanaf 1 juni 2010 mag een open water zwempak voor mannen en vrouwen de hals niet bedekken, mag het niet 

verder dan de schouder reiken en mag het niet onder de enkel reiken. Alle open water pakken dienen te voldoen 

aan de FINA criteria voor materialen en goedkeuringsprocedures. Ritsen zijn ook niet toegelaten. 

Hoofdstuk 2 open water wedstrijden voor masters 

Open water zwemmen voor masters, is elke wedstrijd waarvan de afstand langer is dan 1500 meter waarvan de 

inschrijvingen voorbehouden zijn voor masters. De normale leeftijdscategorieën voor masters zijn van toepassing. 

De regels voor het open water zwemmen van het FINA-handboek deel 4 zijn van toepassing op het open water 

zwemmen met volgende uitzonderingen: 
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MOWS 1: 

Open water wedstrijden voor masters zullen meestal beperkt blijven tot 5 km. In water met een gemiddelde 

temperatuur lager dan 18°C worden geen open water wedstrijden voor masters betwist. 

MOWS 2: 

Een masters open water wedstrijd mag tijdens een Wereldkampioenschap ingericht worden. 

MOWS 3: 

Een ideale plaats voor open water masterkampioenschappen is een internationale roeibaan van 1000 meter. Dit 

zou een lengte van 2500 meter per traject mogelijk maken en, gezien het grote aantal deelnemers dat mag 

verwacht worden, voordelen bieden voor wat betreft de veiligheid en de administratie. 

MOWS 4: 

De zwemmers dienen gerangschikt te worden volgens leeftijd, van jong tot oud. Zwemmers worden gerangschikt 

onafhankelijk van geslacht. De traagste zwemmers mogen samengelegd worden en gerangschikt in speciale 

reeksen. 

MOWS 5: 

Wedstrijdorganisatoren, in overleg met de kamprechter en onderworpen aan het advies FINA open water 

Commissie, moeten vooraf de uitsluitingstijd bepalen voor elke masterwedstrijd. Als basisrichtlijn wordt 30 

minuten per kilometer vooropgesteld. 

MOWS 6: 

Het is verplicht voor alle zwemmers om zeer goed zichtbare, gekleurde zwemmutsen te dragen. De begeleiding 

moet eveneens te herkennen zijn. 

MOWS 7: 

Wetsuits mogen gedragen worden, maar dan komt de zwemmer niet meer in aanmerking voor een trofee of 

kampioenschapsceremonie. 



 

18 
 

Deel 2: reglementen voor open water wedstrijden in België 

Dit deel bevat: 

1. De officiële interpretatie en verklaring van de FINA-reglementen voor open water wedstrijden. 

2. De officiële interpretatie en verklaring van de FINA-reglementen voor masters open water wedstrijden. 

3. De bepalingen nodig voor het op een eenvormige wijze organiseren en jureren van open water 

wedstrijden in België. 

Voor de open water wedstrijden die in België gezwommen worden, vormen de FINA reglementen deel 1 en de 

reglementen in deel 2 één geheel: zij zijn samen van toepassing. 

Alle algemene reglementen van de KBZB die van toepassing kunnen zijn, komen eveneens in aanmerking. 

BEVOEGDHEID EN TOEPASSING 

1. Enkel het NSB-OW is bevoegd deze handleiding samen te stellen of er wijzigingen in aan te brengen. 

2. Enkel het NSB-OW is bevoegd verklaring, uitbreiding en/of interpretatie van deze bundel te officialiseren. 

3. Rechtsprekende organen kunnen deze bundel enkel hanteren; ze zijn niet gemachtigd er wijzigingen in 

aan te brengen of er interpretatie aan te geven. 

AANPASSINGEN EN IN VOEGE TREDING 

1. Na een wijziging aan de FINA reglementen 

2. Op eigen beslissingen te allen tijde. 

3. Naar aanleiding van een klacht tegen de toepassing van een artikel die als fout wordt gezien of op vraag 

tot verklaring door: 

a. Een officiële vergunninghouder via zijn club 

b. Een rechtsprekend orgaan binnen een provincie of Federatie 

4. Een aanpassing wordt slechts doorgevoerd als ze unaniem door het NSB-OW goedgekeurd wordt. 

5. Een aanpassing treedt slechts in voege: 

a. De aanpassing gebeurt naar aanleiding van procedure 1 en 2: de 1ste van de maand volgend op 

de officiële bekendmaking door de centrale commissie via officiële bekendmaking van de 

federatie. 

b. De aanpassing is het gevolg van procedure 2: met terugwerkende kracht op de toepassing 

waarop ze betrekking heeft en voor verdere toepassing zoals in 5.1 hiervoor vermeld 

Hoofdstuk 1: De officials 

OWR 1.1: DE WEDSTRIJDLEIDING 

 

OWR 1.1.1: 

Voor alle open water wedstrijden in België bestaat het wedstrijdcomité uit: 

• Het clubbestuur van de organiserende club 

• De open water commissie van de federatie waartoe de club behoort 

• De kamprechter open water 

OWR 1.1.2: 

Voor elke wedstrijd dienen een wedstrijdjury en een aantal wedstrijdverantwoordelijken aangesteld te worden. 
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OWR 1.1.3: 

De verantwoordelijken: 

Minimaal worden volgende verantwoordelijken aangeduid: 

• 1 omroeper 

• 1 technisch verantwoordelijke 

• 1 medisch verantwoordelijke 

• 1 afgevaardigde per deelnemende club  

OWR 1.1.4: 

De wedstrijdjury: 

Minimaal bestaat de wedstrijdjury uit: 

• 1 kamprechter 

• 1 jurysecretaris 

• 1 baancommissaris 

• 1 starter 

• 1 keerpuntrechter per wijziging van zwemrichting 

• 1 zwemrechter per wedstrijd 

• 2 tijdopnemers per wedstrijdonderdeel 

In een optimale samenstelling worden hieraan toegevoegd: 

• 1 assistent kamprechter 

• 1 tijdopnemer per wedstrijd 

Bij de vorming van de jury dient er steeds gestreefd te worden naar een zo optimaal mogelijke samenstelling. 

Een official kan in een open water wedstrijd slechts één enkele functie vervullen maar kan deze taak wel tijdens 

meerdere koersen uitoefenen. 

OWR 1.2: AANWIJZING VAN JURY EN VERANTWOORDELIJKE 

 

De wedstrijdjury en de wedstrijdverantwoordelijken worden aangeduid door:  

OWR 1.2.1: de verantwoordelijke van het VSO/CNEL 

De verantwoordelijke van de VSO/CNEL duidt de kamprechter aan. Deze dient bevoegdheid voor open water 

wedstrijden te bezitten. Als er geen kamprechter met deze bevoegdheid in eigen provincie beschikbaar is, duidt hij 

een kamprechter met dergelijke bevoegdheid van een andere provincie aan. 

OWR 1.2.1 bis: 

Als de inrichtende club geen starter of jurysecretaris heeft aangeduid op zijn voorprogramma zal de 

verantwoordelijke voor de goedkeuring van de voorprogramma’s ook een SO of JO aanduiden over de provincies 

heen. 
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OWR 1.2.2: de organiserende club 

Deze duidt volgende officials aan: 

• 1 jurysecretaris 

• 1 starter 

Zij wijst ook volgende verantwoordelijken aan: 

• 1 omroeper 

• 1 veiligheidsverantwoordelijke 

• 1 medisch verantwoordelijke 

De aangeduide verantwoordelijken dienen bij voorkeur een ervaring voor open water wedstrijden te bezitten, 

voor officials is dit een noodzaak. 

OWR 1.2.3: Het Vlaams sportcomité open water 

Het VSO duidt een baancommissaris aan. Dit is bij voorkeur een lid van het VSO zelf maar kan eventueel om het 

even welke official met bevoegdheid voor open water wedstrijden zijn. 

OWR 1.2.4: De deelnemende clubs 

Zij duiden elk als verantwoordelijke één afgevaardigde aan. Ook wijzen zij het benodigd aantal officials open water 

aan (zie bijlage 4). 

OWR 1.3: ALGEMENE ONDERRICHTINGEN 

 

OWR 1.3.1: 

Alle officials dienen steeds in geval van twijfel over de correcte toepassing van de reglementen het voordeel aan 

de zwemmer te verlenen. 

OWR 1.3.2: 

Alle aangeduide officials moeten hun functie kunnen vervullen overeenkomstig de voorwaarden die door de 

betreffende federatie gesteld worden. In het bijzonder dat ze: 

• Vergunninghouder zijn 

• Bevoegdheid hebben om te jureren tijdens open water wedstrijden 

• Algemene bevoegdheid over de betreffende functie bezitten 

OWR 1.3.3: 

Alle aangeduide officials melden zich hetzij persoonlijk, hetzij door een vervanger, spontaan en bij voorkeur 1 uur 

doch ten laatste 30 minuten voor de aanvang van de eerste koers aan bij de jurysecretaris. Zij houden zich dan af, 

aan het jurysecretariaat ter beschikking van de kamprechter. 

OWR 1.3.4: 

De clubs waarvan de officials verzuimen te voldoen aan OWR 1.3.3 hebben geen verhaal wanneer zij hierdoor niet 

of op onvoldoende wijze in de jury vertegenwoordigd zijn (zie bijlage 4). 

OWR 1.3.5: 

Alle juryleden bezorgen hun opmerkingen over de koers zo vlug mogelijk en schriftelijk aan de kamprechter. 



 

21 
 

OWR 1.3.6:  

Alle officials dragen tijdens de wedstrijd een duidelijk te herkennen teken: polo en/of jas van official open water. 

OWR 1.4: DE KAMPRECHTER 

 

OWR 1.4.1: 

De kamprechter heeft de algemene leiding over de wedstrijd van zodra hij aangeduid wordt en dit tot dat de 

wedstrijd volledig is afgehandeld. 

OWR 1.4.2: 

De kamprechter dient minstens 1 uur voor de start van de eerste koers aanwezig te zijn en hij blijft aanwezig tot 30 

minuten na het uithangen van de officiële uitslag. 

OWR 1.4.3: 

Bij afwezigheid van de aangeduide kamprechter of als hij wegens OWR 1.4.2 onbeschikbaar is, wordt hij vervangen 

door een andere aanwezige kamprechter met open water bevoegdheid (over de provincies heen). 

OWR 1.4.4: 

De samenstelling van de jury valt onder de algemene bevoegdheid van de kamprechter. 

OWR 1.4.5: 

Hij controleert de officials en de deelnemers en treedt tegenover hen en de toeschouwers met gezag op. Hij wijst 

de officials op de specifieke reglementen van de wedstrijd en verklaart zo nodig het reglement bij 

“bekerwedstrijden”. 

OWR 1.4.6: 

De kamprechter moet erover waken dat de uurregeling van de koersen zoals aangegeven in het programma, stipt 

nageleefd worden. 

OWR 1.4.7: 

Enkel de kamprechter kan een sanctie treffen. In dit geval bezorgt hij dit schriftelijk en getekend aan de 

jurysecretaris die ze opneemt in de officiële uitslag en de sanctie via de micro laat omroepen. 

OWR 1.4.8: 

In de mate van het mogelijke regelt de kamprechter alle klachten over de wedstrijd en de klassering ter plaatse 

hierin bijgestaan door de officials die hij nodig acht. 

OWR 1.4.9: 

De kamprechter controleert het dragen van de reglementaire badmuts bij de zwemmers. 

OWR 1.4.10: 

De kamprechter geeft door middel van een lang fluitsignaal te kennen dat de zwemmers zich in het water moeten 

begeven. Als hij van mening is dat de koers kan aanvangen, geeft hij met de arm een teken aan de starter dat hij 

tot de startprocedure kan overgaan. 

OWR 1.4.11: 
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Als een kamprechter meent dat een zwemmer onrechtmatig voordeel heeft behaald uit de start kan hij tegen deze 

zwemmer een sanctie treffen. Een uitsluiting voor starten vóór het fluitsignaal moet worden vastgesteld en 

bevestigd door zowel starter als kamprechter samen. 

OWR 1.4.12: 

Bij abnormale achterstand (max. 1uur na aankomst van de eerste zwemmer van de betreffende koers van een 

zwemmer) kan de kamprechter beslissen dat: 

• Deze zwemmer het water moet verlaten 

Of 

• De zwemmer de wedstrijd mag beëindigen en in de uitslag opgenomen wordt met de vermelding “zonder 

tijd”. 

OWR 1.4.13: 

De kamprechter staat in voor het meten van de watertemperatuur. Deze temperatuur moet op drie verschillende 

plaatsen op het parcours gemeten worden. Deze meting gebeurt met volgende personen als getuigen: de 

kamprechter of de assistent-kamprechter, de baancommissaris en een lid van de organiserende club. De 

temperatuur is de gemiddelde temperatuur van de drie metingen. 

OWR 1.5: DE STARTER 

 

OWR 1.5.1: 

De start wordt gegeven door een starter. Hij doet dit door middel van een fluitsignaal of pistoolschot dat voor 

iedereen duidelijk hoorbaar moet zijn. Tegelijk beweegt hij een vlag, of de arm, verticaal naar beneden. 

OWR 1.5.2: 

Het is de starter en/of de kamprechter die samen met de officials van de desbetreffende koers de naamafroeping 

doet, 10 minuten voor de aanvang van de koers. 

OWR 1.5.3: 

De starter kan geen enkele bijkomende functie tijdens de wedstrijd waarnemen. 

OWR 1.5.4: 

De starter heeft het recht te beslissen of een start correct is, deze beslissing blijft evenwel ondergeschikt aan de 

eigen beslissing van de kamprechter. 

OWR 1.6: DE KEERPUNTRECHTERS 

 

OWR 1.6.1: 

De keerpuntrechter dient zich zo op te stellen dat hij op elk ogenblik het volledig overzicht heeft over het hem 

aangewezen keerpunt. 

OWR 1.6.2: 

De keerpuntrechter houdt er toezicht op dat elke zwemmer het keerpunt passeert terwijl hij de voorgeschreven 

zwemstijl blijft uitvoeren. 

OWR 1.6.3: 
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De keerpuntrechter zal erop toezien dat geen enkele zwemmer: 

• De keerpunt- of baanaanduiding als hulpmiddel gebruikt. 

• De andere deelnemers met opzet hindert. 

OWR 1.7: DE ZWEMRECHTERS 

 

OWR 1.7.1: 

De zwemrechter houdt er gedurende de ganse lengte van het zwemtraject toezicht op dat elke zwemmer de 

reglementen correct nakomt. 

OWR 1.7.2: 

De zwemrechter tekent/parafeert het programma van de keerpuntrechter bij ontvangst van het verslag van een 

inbreuk met vermelding van uur van ontvangst en bezorgt het verslag zo snel mogelijk bij de kamprechter. 

OWR 1.7.3: 

Bij aanwijzing van meerdere zwemrechters voor éénzelfde koers, verdelen deze zich op een gelijkmatige wijze over 

de ganse lengte van het zwemtraject. 

OWR 1.7.4: 

Zowel zwemrechters als redders en/of bevoegde veiligheidsmensen op het water hebben het recht om zwemmers 

uit het water te halen indien deze twijfelen aan de veiligheid. 

OWR 1.8: DE TIJDOPNEMER 

 

OWR 1.8.1: 

De tijdopnemers starten hun chrono’s bij de start van de hen toegewezen koers en stoppen deze pas na aankomst 

van de laatste zwemmer van deze koers. Als de startplaats te ver van de aankomstplaats ligt, kan de kamprechter 

één of meer tijdopnemers belasten met het starten en transporteren van de chrono’s. 

OWR 1.8.2: 

De tijdopnemers noteren voor elke zwemmer van hun koers de tijd in uren, minuten en seconden. 

OWR 1.8.3: 

Bij gebruik van een elektronische tijdopname worden de chronotijden van de tijdopnemers enkel als reservetijd 

gebruikt. 

OWR 1.8.4: 

De ingevulde wedstrijdbladen worden na elke wedstrijd ter goedkeuring aan de kamprechter voorgelegd die ze na 

controle ondertekent en afgeeft aan het jurysecretariaat. 

OWR 1.9: HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

 

OWR 1.9.1: 

De jurysecretaris is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de wedstrijdformulieren tot een 

wedstrijduitslag, hierbij noteert hij in volgorde: 

• De zwemmers die hun wedstrijd beëindigden in volgorde van aankomst. 



 

24 
 

• De zwemmers die uitgesloten werden, met vermelding van de uitsluitingscode. 

• De zwemmers die startverbod kregen van de kamprechter om fysieke redenen met de aanduiding 

“FORFAIT + BK” (beslissing kamprechter). 

• De zwemmers die niet aan de start verschenen met aanduiding “FORFAIT” Hij respecteert hierbij de 

voorgeschreven vormgeving van de wedstrijduitslag en zorgt ervoor dat ALLE verplichte vermeldingen 

aanwezig zijn. 

• De jurysecretaris laat alle afgevaardigden tekenen voor hun aanwezigheid. De afgevaardigde is de enige 

contactpersoon tussen de club en de jury. 

OWR 1.9.2: 

De jurysecretaris aanvaardt enkel de door de kamprechter getekende wedstrijdbladen. 

OWR 1.9.3: 

Elke uitsluiting wordt door de omroeper omgeroepen. Bij twijfel over de verstaanbaarheid wordt ze mondeling 

meegedeeld aan de afgevaardigde van de club waartoe de uitgesloten zwemmer(s) behoort. 

OWR 1.9.4: 

De jurysecretaris legt zo snel mogelijk na elke koers de uitslag van de wedstrijd ter goedkeuring aan de 

kamprechter voor. Pas na diens goedkeuring (handtekening + uur) wordt de uitslag definitief. “Onder voorbehoud 

van wijzigingen”. 

OWR 1.9.5: 

Dadelijk nadat de uitslag vaststaat, dient men deze goed zichtbaar uit te hangen, getekend door de kamprechter, 

met vermelding van het uur van uithanging. 

OWR 1.9.6: 

Na de wedstrijd worden de wedstrijdbladen of een kopie hiervan aan de verantwoordelijke voor de klassementen 

overhandigd. 

OWR 1.10: DE ASSISTENT-KAMPRECHTER 

 

OWR 1.10.1: 

De assistent-kamprechter assisteert de kamprechter in alle taken waarvoor deze bevoegd is, maar kan in geen 

geval diens bevoegdheid overnemen, “uitgezonderd in geval van heirkracht”. 

OWR 1.10.2: 

De assistent-kamprechter assisteert of vervangt de kamprechter bij het meten van de watertemperatuur. 

OWR 1.11: DE BAANCOMMISSARIS 

 

OWR 1.11.1: 

De baancommissaris inspecteert minimum 30 minuten voor de start van de eerste koers het volledige zwemtraject 

met bijzondere aandacht voor startplaats, keerpunten en aankomstplaats. 

OWR 1.11.2: 

De baancommissaris bespreekt samen met de verantwoordelijken van veiligheid en medische dienst de nodige 

maatregelen. 
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OWR 1.11.3: 

De baancommissaris meldt elke onregelmatigheid of onvolkomenheid die het correct verloop van de wedstrijd zou 

kunnen beïnvloeden aan de kamprechter. 

OWR 1.11.4: 

De baancommissaris assisteert de kamprechter of assistent-kamprechter bij het meten van de watertemperatuur. 

OWR 1.11.5: 

De baancommissaris kan enkel bijkomend zwemrechter zijn bij een tekort aan officials. 

Hoofdstuk 2: de wedstrijden 

OWR 2.1: DE SOORTEN 

 

Open water wedstrijden kunnen van volgende type zijn: 

• TYPE 1: Deze wedstrijden hebben een lengte van minder dan 5000 m 

• TYPE 2: Deze wedstrijden hebben een lengte van minstens 5000 m 

• TYPE 3: Deze wedstrijden hebben een lengte van minstens 15 km 

OWR 2.2: DE CATEGORIEËN 

 

OWR 2.2.1: 

In open water hanteren we de volgende indeling: 

• 11 - 13-jarigen 

• 14 + 15-jarigen 

• 16 + 17-jarigen 

• 18 + 19-jarigen 

• Senioren A: 20 tot en met 24-jarigen 

• Senioren B: 25 tot en met 34-jarigen 

• Senioren C: 35 tot en met 44-jarigen 

• Senioren D: 45 tot en met 54-jarigen 

• Senioren E: 55 tot en met 64-jarigen 

• Senioren F: 65-jarigen en ouder OWR 2.2.2: 

Er dient steeds een koers voor senioren A te zijn. 

OWR 2.2.3: 

De 9- en 10-jarigen mogen nooit deelnemen aan officiële open water wedstrijden van welk type dan ook. Bij 

overtreding of bedrieglijk inschrijven zal aan de inschrijvende vereniging een boete opgelegd worden. 

OWR 2.2.4: 

Alle deelnemers dienen verplicht van start te gaan in hun eigen leeftijdscategorie of de open categorie (in de open 

categorie moet er wel rekening gehouden worden met de bestaande reglementen). Maximum 2 koersen waarvan 

één lange afstand en één korte afstand.  Aflossingen tellen bij dit aantal niet mee. 
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OWR 2.2.5: 

Als op het programma van een open water wedstrijd geen enkele koers voor een bepaalde leeftijdscategorie 

voorzien is dan moeten de zwemmers van deze categorie van start gaan in de koers van een eerstvolgende 

categorie waarvoor wel een koers op het programma staat. 

• 11-19-jarigen kunnen van categorie verhogen tot de Senioren A 

• Senioren F, E, D, C en B kunnen verlagen tot Senioren A. 

OWR 2.2.6: 

Voor alle wedstrijden mogen nooit meer dan 2 categorieën samengevoegd worden voor het bepalen van de 

prijsuitreiking. Het is wel toegelaten 2 categorieën samen als 1 categorie te beschouwen en daar prijzen aan te 

geven doch nooit 3 categorieën tezamen of meer. Uitzondering hierop is de open categorie waarin alle 

categorieën zijn samengevoegd. 

OWR 2.3: DE WEDSTRIJDLENGTE 

 

OWR 2.3.1: 

Open water wedstrijden worden gezwommen over een minimumafstand van 1000 meter. 

OWR 2.3.2: 

De maximumkoerslengte per wedstrijd wordt als volgt samengesteld (dit is niet van toepassing op het Belgisch 

Kampioenschap): 

• 11-13-jarigen: 3000 meter 

• 14-jarigen en ouder: onbeperkt 

• Wedstrijden in zee zijn verboden voor 11-13-jarigen 

OWR 2.3.3: 

Bij wedstrijden boven de 15.000 meter wordt er volgens de FINA reglementen gezwommen. 

OWR 2.4: DE START 

 

OWR 2.4.1: 

De start wordt steeds gegeven met de zwemmers in het water. De zwemmers kunnen rechtstaan of watertrappen, 

tenzij het een wedstrijd in zee betreft waar een loopstart is toegestaan. 

OWR 2.4.2: 

Bij de start zijn alle zwemmers in aanraking met eenzelfde op het water, vlottend voorwerp of ze zijn allen achter 

een denkbeeldige of met een koord aangegeven startlijn. 

OWR 2.5: DE HULPMIDDELEN 

 

OWR 2.5.1: 

Alle hulpmiddelen die de snelheid, de uithouding of de drijfkracht kunnen beïnvloeden zijn verboden. 

OWR 2.5.2: 
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Zwembrillen, badmutsen (max 2), neusknijpers, oordoppen en invetten zijn wel toegelaten. 

OWR 2.5.3: 

Coachen is toegelaten mits het niet gebeurt door een official en niet vanaf een start-, keerpunt- of 

aankomstplatform (plaats of boot) of door mensen die instaan voor de veiligheid. 

OWR 2.6: DE ZWEMWIJZEN 

 

OWR 2.6.1: 

Het veranderen van zwemstijl in koersen schoolslag is niet toegelaten. 

OWR 2.6.2: 

Bij het nemen van een keerpunt rond een voorwerp (boei, platform, boot, …) is het vrijwel onmogelijk om een 

volledig correcte schoolslagbeweging te behouden. Afwijkingen worden dan ook toegestaan vanaf 2 meter voor 

tot 2 meter na het te ronden voorwerp. 

OWR 2.7: RECHTSTAAN 

 

OWR 2.7.1: 

Rechtstaan met steun op de bodem tijdens de wedstrijd is toegelaten (uitgezonderd bij schoolslag). 

OWR 2.7.2: 

Het is NIET toegestaan dat de zwemmer zich met steun op de bodem verplaatst. 

OWR 2.8: DE BEVOORRADING 

 

OWR 2.8.1: 

Bij koersen vanaf  5000 meter wordt bevoorrading toegestaan. 

OWR 2.8.2: 

De afgevaardigden ontvangen over deze bevoorrading de nodige informatie op de briefing die de wedstrijd 

voorafgaat. 

OWR 2.8.3: 

Bij elke start worden de zwemmers hierover eveneens ingelicht. 

OWR 2.8.4: 

In geen geval mag een bevoorrading gebruikt worden om met om het even welke hulp in afstand te vorderen. 

OWR 2.8.5: 

Wel zal de bevoorrading steeds respectvol moeten gebeuren zowel naar de inrichters toe als naar het milieu. Er 

mag niets zomaar in het water, of op de oevers worden gegooid. Wanneer dit toch gebeurt door een zwemmer, 

trainer of afgevaardigde zal dit onherroepelijk leiden tot uitsluiting van de desbetreffende zwemmer. 

OWR 2.9: BUITEN WEDSTRIJD 

 

OWR 2.9.1: 
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Het deelnemen “buiten wedstrijd” is nooit toegelaten. 

OWR 2.9.2: 

Bij twijfel over een rechtmatigheid van een inschrijving moet de kamprechter door de organisator in staat gesteld 

worden om deze te controleren. De originele inschrijvingen, de inschrijvingsbevestiging en de betalingsbewijzen 

dienen dus aanwezig te zijn. 

OWR 2.10: DE KLACHTEN 

 

OWR 2.10.1: 

Klachten over de koersen dienen schriftelijk door de officiële clubafgevaardigde te worden ingediend bij de 

kamprechter, maximum 30 minuten na het officieel bekend maken van de uitslag van de betreffende koers. 

OWR 2.10.2: 

Elke klacht wordt volgens de betreffende procedure voorzien in de handleiding van zwemwedstrijden in België 

behandeld. 

OWR 2.10.3: 

Klachten over een foutieve uitslag dienen ingediend bij de kamprechter door de officiële clubafgevaardigde, 

maximum 30 minuten na het officieel uithangen van de uitslag van de wedstrijd. 

OWR 2.10.4: 

Elke klacht betreffende de beslissingen over uitsluitingen, plaatsen of beoordelingen is steeds onontvankelijk.  De 

beslissingen genomen door een erkende wedstrijdjury zijn onbetwistbaar en dus finaal. 

OWR 2.11: MEDISCHE ATTESTEN 

 

Opgelet: medische attesten worden niet meer aanvaard! Deze regel is geldig voor alle disciplines en voor alle 

Belgische kampioenschappen. 

OWR 2.12: MEDISCHE ATTESTEN VOOR G-SPORTERS 

 

Als aan wedstrijden wordt deelgenomen dient: 

• De betrokken zwemmer bij inschrijving zijn classificatie en de uitzonderingscode op te geven in de 

lenexfile. 

• De kamprechter zal de specifieke uitzonderingen (startprocedure, zwemstijl, aankomst of keerpunt…) 

nooit als uitsluiting kunnen aanvaarden. 

Hoofdstuk 3: de organisatoren 

OWR 3.1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

OWR 3.1.1. 

De organisatoren zijn vrij om al dan niet leden van buitenlandse verenigingen tot hun wedstrijd toe te laten.  Alle 

verenigingen moeten echter aangesloten zijn bij de FINA. 

OWR 3.1.2 
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Voorbehouden proeven mogen ingelegd worden maar dienen volledig gescheiden te zijn van de officiële wedstrijd.  

Ze mogen niet op het voorprogramma komen maar de organisator mag ze wel aankondigen in de open water 

brochure.  De officiële wedstrijdjury oefent in geen geval enige bevoegdheid uit over deze wedstrijd. 

OWR 3.1.3 

Ten laatste 2 dagen voor de wedstrijd moet het definitieve programma doorgemaild worden naar de voorzitter 

van het VSO, de betrokken kamprechter en de verantwoordelijke voor het puntenklassement. 

OWR 3.1.4 

De organisatoren kunnen de dames en heren samen van start laten gaan. Ze moeten evenwel afzonderlijk 

geklasseerd worden. 

OWR 3.1.5: 

Startgelden worden door de betreffende federatie wel aan de organiserende clubs aangerekend. 

OWR 3.1.6: 

De organisatoren overhandigen aan de afgevaardigde van de Vlaams sportcomité open water 2 officiële 

programma’s en 2 correcte uitslagen. Dit ontslaat de organisatoren er niet van om het verplicht aantal 

programma’s en uitslagen op te sturen naar de zwemfed en naar de voorzitter van het VSO 

• Volledige programma met inbegrip van lijst van deelnemende clubs (pdf) 

• Een volledige uitslag in lenex en in pdf 

• Kamprechter verslag  

OWR 3.1.7: 

De organisatoren dienen transport voor tijdopnemers te voorzien als de startplaats te ver van de aankomstplaats 

gelegen is. 

OWR 3.2: DE VERANTWOORDELIJKHEID 

 

OWR 3.2.1: 

De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van de deelnemers en de juryleden, zowel 

in het water, op het water als in de onmiddellijke omgeving van het water. De nodige veiligheidsmaatregelen 

dienen genomen te worden om in normale omstandigheden de wedstrijd te kunnen zwemmen en jureren. 

OWR 3.2.2: 

Personen op de hoogte van reddend zwemmen dienen de koersen te volgen. Een begeleiding door boten dient 

voorzien te worden. Bij langere koersen of koersen met een groot aantal deelnemers die gelijk van start gaan., 

dient een aantal van deze boten gemotoriseerd te zijn. 

OWR 3.2.3: 

Een medische dienst dient tijdens het ganse verloop van de wedstrijd aanwezig te zijn. Elke organisator kan 

verantwoordelijk gesteld worden voor problemen of tekortkomingen op medisch vlak. 

OWR 3.2.4: 

Iedere wedstrijd moet voorbereid zijn op het ontvangen van dopingcontrole. 
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OWR 3.3: HET ZWEMWATER 

 

OWR 3.3.1: Bacteriologisch, biologisch en chemisch wateronderzoek 

OWR 3.3.1.1  

De organisator moet een bacteriologisch, biologisch en chemisch onderzoek van het zwemwater laten uitvoeren in 

een wettelijk erkend onderzoekscentrum, 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd. De resultaten van dit 

onderzoek moeten ter plaatse aanwezig zijn en aantonen dat het zwemwater voldoet aan de voorwaarden als 

zwemwater. 

OWR 3.3.1.2: 

Volgende punten moeten voorkomen op de wateranalyse: 

• E. coli/100 ml </=2000 

• Intestinale enterokokken </= 700 

• KVE aanvaardbaar 

OWR 3.3.2: 

Als geen waterkeuring aanwezig is, mag er niet worden gestart, eventuele kosten vallen ten laste van de 

organiserende club (startgelden, onkosten kamprechter, …). 

OWR 3.3.3: 

Bij een temperatuur onder de 16°C mag er niet gezwommen worden en dient de wedstrijd te worden geannuleerd 

(OWS 5.5 FINA). 

OWR 3.4: WEDSTRIJDEN ANNULEREN 

 

Wedstrijden kunnen door de organisator slechts in volgende omstandigheden geannuleerd worden:  

OWR 3.4.1: 

Als een bacteriologisch, biologisch en/of chemisch onderzoek uitwijst dat het water van het parcours geen geschikt 

zwemwater is (Zie OWR 3.3.1.2). 

OWR 3.4.2: 

De organisator kan de wedstrijd enkel annuleren wegens omstandigheden van heirkracht. De ingeschreven clubs 

moeten ten laatste 24 uren voor de eerste start per e-mail of telefonisch verwittigd zijn. Ter bevestiging kan men 

van andere communicatiemiddelen gebruik maken (Vb.: radio, T.V., pers…). 

OWR 3.4.3: 

Als een wedstrijd geannuleerd wordt, om welke reden dan ook, zal de organisator ter verantwoording geroepen 

worden en heirkracht moeten aantonen. 

OWR. 3.4.4: wedstrijden annuleren door de kamprechter 

De verantwoordelijke kamprechter kan, enkel en alleen met ruggensteun van het Vlaams Sportcomité Open Water 

de wedstrijd annuleren als hij/zij van oordeel is dat de veiligheid van de deelnemers in het gedrang is op (een 

gedeelte van) het parcours en de wedstrijdorganisatie dit niet meer kan aanpassen. 
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OWR 3.5: HET PROGRAMMA 

 

OWR 3.5.1: 

Door de organiserende club moet een voorprogramma opgemaakt worden op de daardoor voorziene formulieren. 

De goedkeuringsprocedure is beschreven in bijlage 1. 

OWR 3.5.2: 

Na goedkeuring van een voorprogramma mag geen enkele wijziging meer aangebracht worden zonder 

toestemming van het VSO. 

OWR 3.5.3: 

Op het voorprogramma dient voor elke wedstrijd en elke koers het startuur vermeld te worden. 

OWR 3.5.4: 

Er wordt een open water brochure opgemaakt aan de hand van de door de organisatoren ingezonden 

programma’s. Deze moeten minimaal volgende gegevens bevatten: 

• Datum van de wedstrijd 

• Wedstrijd adres (plaats van samenkomst) 

• Naam van de organiserende club 

• Uiterste inschrijfdatum (max 7 dagen voor wedstrijddatum) – inschrijfadres 

• Telefoonnummer van de verantwoordelijke 

• Volledig programma met startuur per koers 

• Betalingswijze 

• Toekenning van de trofeeën + aantal 

• Of dieren toegelaten zijn op het terrein of niet  

OWR 3.5.5: 

De uiterste datum voor het insturen van deze programma’s naar de verantwoordelijke van het VSO is 31 

december. 

OWR 3.5.6: 

Het programma van een open water wedstrijd dient zo opgesteld te worden dat het voorprogramma niet langer 

duurt dan 4 uur en dat de laatste start gegeven moet worden 2 uur voor zonsondergang. 

OWR 3.5.7: Samenvoeging en splitsen van wedstrijden 

OWR 3.5.7.1: Als na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum blijkt dat koersen ontstaan van minder 

dan 10 deelnemers dan mogen de organisatoren overgaan tot het samenvoegen van koersen. In geen 

geval mag echter het startuur van een wedstrijd vervroegd worden. 

OWR 3.5.7.2: Als na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum blijkt dat koersen ontstaan van meer 

dan 20 deelnemers dan mogen de organisatoren overgaan tot het splitsen van de koersen. In dit geval zal 

een B-koers later starten. Er mag gesplitst worden rekening houdend met de categorieën. 
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OWR 3.5.8: 

De organisatoren dienen op het officieel programma te vermelden: 

• De naam van elke deelnemende club. 

• De herkomst (land). 

• De officiële afkorting van deze deelnemende club 

• De afgevaardigde 

• De officials 

• Aantal deelnemers per club 

• Totaal aantal deelnemers 

OWR 3.6: DE INSCHRIJVINGEN 

 

OWR 3.6.1: 

De startgelden moeten integraal voldaan zijn ½ uur voor de aanvang van de eerste koers. Ook voor afwezige 

zwemmers dient betaald te worden. 

OWR 3.6.2: 

In geval de startgelden vooraf betaald werden (overschrijving…) ligt de bewijslast volledig bij de inschrijvende club. 

Bij gebrek aan bewijs kan gevraagd worden de startgelden ter plaatse te voldoen. De organiserende club verbindt 

zich ertoe bij eventuele dubbele betaling deze terug aan de deelnemende club te betalen. 

OWR 3.6.3: 

De zwemmers van een club die de startrechten niet voldaan heeft krijgen startverbod, ook in volgende 

wedstrijden, tot alle vorige startrechten voldaan zijn. Zij worden in de uitslag genoteerd met een uitsluitingscode 

1.2 

OWR 3.6.4: 

Het inschrijvingsgeld wordt bekend gemaakt in de open water brochure. 

OWR 3.6.5: 

Inschrijvingen per e-mail zijn slechts geldig na bevestiging door de inrichtende club. De inrichtende club heeft als 

dusdanig de plicht om te bevestigen. 

OWR 3.6.6: weigering van inschrijvingen: 

Een dergelijke beslissing dient gegrond te zijn en te steunen op de FINA/ VSO sportreglementen open water. 

Bijvoorbeeld: geen afgevaardigde of officials meegedeeld bij de inschrijvingen en na herhaaldelijke vraag van de 

organisatie, tijdsoverschrijding … 

Mondelinge weigeringen dienen ALTIJD schriftelijk bevestigd te worden. 

 

 

OWR 3.7: DE BADMUTSEN 

 

OWR 3.7.1: 
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Er wordt verplicht gezwommen met genummerde badmutsen, al dan niet met vast startnummer, welke door de 

VSO ter beschikking worden gesteld. Voor elke zwemstijl is een andere kleur voorzien naargelang het geslacht van 

de zwemmers. 

Kleuren: 

• ROOD vrije slag dames 

• GEEL vrije slag heren 

• BLAUW schoolslag dames 

• GROEN schoolslag heren  

OWR 3.7.2 Losse startnummers 

OWR 3.7.2.1: Nummering beginnende te tellen vanaf 200 en dit voor elke badmutskleur/zwemstijl. 

OWR 3.7.2.2: De inrichters kennen de losse startnummers toe en bezorgen de lijst zo snel mogelijk, ten 

laatste 3 werkdagen voor de wedstrijd aan de verantwoordelijke “badmutsen”, die de badmutsen de dag 

van de wedstrijd zal verdelen. Men zal een waarborg van 5 euro dienen te betalen en daarenboven 1,5 

euro voor de huur van de badmuts per wedstrijddeel, bij het afhalen van de badmutsen met losse 

nummers aan de verantwoordelijke van de badmutsen. 

OWR 3.7.2.3: Deze badmutsen dienen droog en in goede staat terug te worden ingeleverd maximum ½ 

uur na de wedstrijd aan de verantwoordelijke “badmutsen”. De waarborg zal dan worden terugbetaald. 

OWR 3.8: DE UITSLAG 

 

OWR 3.8.1: 

Op de uitslag staan volgende gegevens voor elke deelnemer vermeld: 

• Naam en voornaam. 

• Club en licentienummer 

• Categorie als meerdere categorieën samen geklasseerd worden. 

• Nationaliteit 

• Badmutsnummer + kleur. 

Hierna dient een van volgende items vermeld: 

• Gezwommen tijd. 

• Uitgesloten + uitsluitingscode. 

• Forfait watertemperatuur. 

• Forfait beslissing kamprechter. 

• Forfait. 

OWR 3.8.2: 

Er dient op de uitslag vermeld te worden: 

“Onder voorbehoud van wijzigingen na het uithangen van de uitslag”. 

OWR 3.9: DE PRIJSUITREIKING 

 

OWR 3.9.1: 

Deze moet TEN LAATSTE 1 uur na aankomst van de laatste zwemmer van de officiële wedstrijd aanvangen. 
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OWR 3.9.2: 

De drie eerste aangekomen zwemmers per wedstrijd nemen persoonlijk hun prijs in ontvangst. 

OWR 3.9.3: 

Als meerdere categorieën samen geklasseerd worden, dient men deze te splitsen in de uitslag. 

Hoofdstuk 4: De deelnemende clubs en zwemmers 

OWR 4.1: DE AFGEVAARDIGDE 

 

OWR 4.1.1: 

De afgevaardigde is de enige verplichte administratieve vertegenwoordiger van de club op de wedstrijd. Hij/Zij 

moet vergunninghouder zijn bij die club waarvoor hij/zij wordt afgevaardigd, moet de minimumleeftijd van 18 jaar 

bereikt hebben en mag nooit een officialfunctie in de jury waarnemen. Hij/zij dient zich te melden op het 

secretariaat 45’ voor aanvang van de wedstrijd. In geval van afwezigheid moet hij zich laten vervangen. De 

jurysecretaris laat alle afgevaardigden tekenen voor hun aanwezigheid. 

OWR 4.1.2: 

Enkel de clubafgevaardigde kan de mutsen in ontvangst nemen en de aanwezigheid van de opgegeven officials 

bevestigen of in hun vervanging voorzien. 

OWR 4.2: DE OFFICIALS 

 

OWR 4.2.1: 

Iedere ingeschreven club is verplicht bij de inschrijving de namen op te geven van de nodige juryleden. De club 

mag steeds meer juryleden aanduiden dan nodig is. 

OWR 4.2.2: 

Als de opgegeven juryleden niet aanwezig zijn, dienen deze vervangen te worden, iedere in gebreke blijvende club 

wordt door de kamprechter genoteerd in zijn verslag. 

OWR 4.3: DE ZWEMMERS 

 

OWR 4.3.1: 

Alle zwemmers die zich inschrijven, moeten er zich bewust van zijn dat enkel goed getrainde en medisch fitte 

zwemmers kunnen deelnemen. 

OWR 4.3.2: 

Deelnemers die zich inschrijven zijn verantwoordelijk voor hun eigen medische keuring en verklaren, door zich in 

te schrijven, dat de organisatoren geen enkele verantwoordelijkheid hebben op het persoonlijk medisch vlak van 

de ingeschreven zwemmer. 

OWR 4.3.3: 

Ingeval er twijfel bestaat over de bekwaamheid van de zwemmer om aan de wedstrijd deel te nemen, kan de 

kamprechter die zwemmer verbieden om van start te gaan. Deze zwemmer wordt opgenomen in de uitslag als 

“forfait-beslissing kamprechter”. 
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OWR 4.3.4: 

Het dragen van de genummerde badmuts is verplicht, wanneer men de badmuts tijdens het zwemmen verliest, 

door welke reden dan ook, dient deze zo snel als mogelijk terug opgezet te worden zonder uitsluiting tot gevolg 

(ook bij schoolslag). 

OWR 4.3.5: 

Het dragen van niet-toegelaten zwemkledij, tape op het lichaam, sierraden en/of festivalbandjes met metalen of 

plastiek sluiting, zijn verboden. Deze moeten worden verwijderd. Wanneer het een festivalbandje betreft dat 

dienstdoet als inkombewijs van het lopende weekend, mag het bandje worden afgeplakt. De zwemmers zijn ook 

verplicht van start te gaan met verzorgde vinger- en teennagels. 

OWR 4.3.6: 

Alle zwemmers dienen minstens 10 minuten voor de start van de wedstrijd waaraan ze deelnemen bij de 

startplaats aanwezig te zijn. 

OWR 4.3.7: 

Bij de naamafroeping die de start voorafgaat, dient de zwemmer duidelijk zijn aanwezigheid kenbaar te maken. 

Elke afwezigheid wordt door de officials als “FORFAIT” genoteerd. 

OWR 4.3.8: 

OWR 4.3.8.1: 

• Het hinderen, het belemmeren of het opzettelijk contact maken met een andere zwemmer zal tot 

uitsluiting leiden indien dit volgens de kamprechter als onsportief gedrag beoordeeld wordt. 

• Onsportief gedrag kan ENKEL worden uitgesproken bij start of tijdens het zwemmen van een koers. 

Sanctie: uitsluiting voor het wedstrijdnummer 

• Bij ernstige overtredingen kan de kamprechter beslissen dat het om wangedrag gaat. Sanctie: 

uitsluiting voor alle koersen van die dag 

OWR 4.3.8.2: Bij hinderend zwemmen moeten zowel de gehinderde zwemmer als de hinderende zwemmer 

vermeld worden op het uitsluitingsbriefje, dat zo snel mogelijk aan de kamprechter wordt overhandigd. 

OWR 4.3.9: 

Bij een veroordeling voor wangedrag volgt steeds rechtspraak door de bevoegde open water commissie. 

OWR 4.3.10: 

Elke deelnemer die inschrijft, wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de open water reglementen. 

OWR 4.4: DE INSCHRIJVING 

 

OWR 4.4.1: 

Om geldig ingeschreven te zijn, dienen dezelfde richtlijnen gevolgd te worden als voor binnenbadwedstrijden. 

OWR 4.4.2: 
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Elke inschrijving gebeurt per club en dient voorzien te zijn van de handtekening van de voorzitter en/of secretaris. 

Bij de inschrijvingen dient steeds het telefoonnummer. van de contactpersoon van de inschrijvende club vermeld 

te worden. 

OWR 4.4.3: 

De inschrijving dient via e-mail en voor de uiterste inschrijfdatum te gebeuren, de verzenddatum geldt hierbij als 

bewijs. Laattijdige inschrijvingen mogen door de organiserende club geweigerd worden. Clubs dienen in te 

schrijven via een lenex-bestand. 

OWR 4.4.4: 

Als een deelnemende ploeg denkt niet op tijd te kunnen inschrijven mag men telefonisch inschrijven, doch dit 

moet schriftelijk bevestigd worden voor de datum van de wedstrijd. 

OWR 4.4.5: 

Bij betwisting moet de kamprechter de postdata kunnen controleren. 

OWR 4.4.6: 

De inschrijving moet verplicht volgende gegevens vermelden : 

• Clubnaam en officiële clubafkorting. 

• Clubafgevaardigde met naam, voornaam en licentienummer. 

• De deelnemende zwemmers met naam, voornaam en licentienummer en nationaliteit. 

• Koersnummer en vast badmutsnummer. 

• Het benodigd aantal officials met naam, voornaam en licentienummer. 

OWR 4.4.7: 

Een official moet uiteraard de nodige open water bevoegdheid bezitten. 

OWR 4.5: DE BADMUTSEN 

 

OWR 4.5.1: Vaste startnummers: 

OWR 4.5.1.1: Vaste startnummers kunnen aangevraagd worden na uitgave van de open water brochure 

bij “de verantwoordelijke van de badmutsen”. 

OWR 4.5.1.2: Alle zwemmers die aan wedstrijden wensen deel te nemen kunnen een vast startnummer 

aanvragen. 

OWR 4.5.1.3: De genummerde badmutsen worden ter beschikking gesteld door de open water commissie 

aan een jaarlijks vastgestelde prijs. 

OWR 4.5.1.4: Enkel schriftelijke aanvragen ondertekend door de clubsecretaris en/of voorzitter kunnen in 

aanmerking genomen worden. Duidelijk te vermelden bij de aanvraag: 

• Naam en voornaam. 

• Licentienummer 

• Zwemstijl. 

De badmutsnummers zullen via het clubsecretariaat bezorgd worden onmiddellijk na de aanvraag, zodat 

deze bij de inschrijving kunnen worden doorgegeven. 
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OWR 4.5.1.5: 

• De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden vanaf de eerste OW-

wedstrijd van het seizoen.  Eén afgevaardigde van elke club zal hiervoor na betaling een 

document ter ontvangst dienen te ondertekenen, en hij/zij zal zelf instaan voor de verdere 

verdeling van de ontvangen mutsen binnen de eigen club. 

• Aangevraagde mutsen die op 15 augustus nog niet zijn afgehaald, worden aangerekend aan de 

club en deze nummers worden terug vrijgegeven. 

Deel 3: klassementen 

Hoofdstuk 1: Het Open Water Criterium 

 

Is bedoeld om de regelmatigheid van de deelnemers met een Belgische vergunning te belonen. Opgelet: De 

wedstrijden moeten reglementair worden uitgezwommen. Forfaits of uitsluitingen worden aanzien als niet 

deelgenomen. 

OWK 1.1: DE AFSTANDEN 

 

Om in aanmerking te komen voor de klassementen van het criterium komen de volgende afstanden per categorie 

in aanmerking. 

 Lange afstand Korte Afstand 

 VS SS VS SS 

11 – 13  3 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

14 – 15 5 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

16 – 17 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

18 – 19 5 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen A 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen B 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen C 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen D 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen E 3 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen F 3 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

 

OWK 1.1: DE REGELMATIGHEIDSPRIJS: 

 

Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moet de zwemmer deelnemen aan alle plaatsgevonden organisaties, 

waaraan door zwemmers van zijn eigen categorie kan deelgenomen worden, en deze reglementair uitgezwommen 

hebben. 

OWK 1.2: PRIJSUITREIKING 

 

Wie in aanmerking komt voor een prijs (uitgezonderd de Vlaamse medailles) en zich niet verontschuldigd voor de  

de uitreiking ervan, zal verplicht worden de kosten (20 euro) ervan te dragen.  Wel zal er de mogelijkheid gegeven 

worden om de prijs op een later tijdstip af te halen (als dit op voorhand doorgemaild worden naar het VSO). 
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OWK 1.3: KLACHTEN 

 

OWK 1.3.1: 

Klachten over het aantal deelgenomen wedstrijden dienen schriftelijk medegedeeld te worden aan de 

verantwoordelijken van de puntentelling van het VSO ten laatste 30 dagen vóór de prijsuitreiking. De uitslag wordt 

gepubliceerd op www.zwemfed.be  

OWK 1.3.2: 

Elke klacht is ongegrond als ze niet getekend is door de voorzitter en/of de secretaris van de club of indien deze 

niet binnen de gestelde tijd of op de gepaste wijze ingediend is. 

OWK 1.4: DOPING 

 

OWK 1.4.1: 

Als er een zwemmer positief wordt bevonden na de volledige procedure, dan wordt hij automatisch uitgesloten en 

komt hij niet meer in aanmerking voor de eindklassementen van het criterium. 

OWK 1.4.2: 

Als een zwemmer positief wordt bevonden na de volledige procedure en na de jaarlijkse prijsuitreiking, dient de 

betrokken zwemmer zijn verkregen prijs of prijzen terug te bezorgen aan de VSO. Zo het hier gaat over een 1ste, 

2de of 3de plaats zal de volgende gerangschikte zwemmer deze prijs ontvangen. 

OWK 1.5: REGLEMENTEN CRITERIUMPRIJZEN 

 

Om in aanmerking te komen voor een PRIJS moet men voldoen aan volgende punten: 

OWK 1.5.1: 

Prijs voor de club met de meeste deelnemers: 

• Alle wedstrijden van het criterium komen in aanmerking voor het aantal deelnames. 

• Enkel de zwemmers die de koers reglementair hebben uitgezwommen worden meegeteld. Forfaits en 

uitsluitingen tellen niet mee. 

OWK 1.5.2: 

Bij gelijkheid van punten wordt in volgorde rekening gehouden met het aantal 1ste plaatsen, vervolgens het aantal 

2de plaatsen, daarna het aantal 3de plaatsen en als laatste met het aantal deelgenomen wedstrijden. 

Hoofdstuk 2: Belgische Kampioenschappen Open Water 

OWK 2.1: DE ORGANISATIE 

 

OWK 2.1.1: 

Om in aanmerking te komen, dient de organisator te voldoen aan de hoogste normen van organisatie, 

accommodatie en veiligheid. 

OWK 2.1.2: 

De organiserende club dient het NSB-OW voor de kalenderzitting schriftelijk in kennis te stellen van zijn 

kandidatuur. 

http://www.zwemfed.be/
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OWK 2.1.3: 

Na de kalenderzitting zal het NSB-OW aan de Raad van Bestuur KBZB een voorstel en een advies overmaken over 

de ontvangen kandidaturen voor de organisatie van de Belgisch Kampioenschappen. 

OWK 2.1.4: 

Bij een watertemperatuur onder de 16°C dient de wedstrijd te worden afgelast. Ook bij een watertemperatuur van 

meer dan 31°C mag er niet worden gezwommen. 

OWK 2.2: DE PRIJZEN 

 

OWK 2.2.1: 

Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles. De medailles worden enkel toegekend aan 

zwemmers met een Belgische nationaliteit. De buitenlandse deelnemers zullen een aandenken ontvangen als ze 

het podium halen. 

OWK 2.3: DE WEDSTRIJDEN 

 

OWK 2.3.1: 

De KBZB kan volgende kampioenschappen laten betwisten voor de volgende afstanden en categorieën (dames en 

heren/ meisjes en jongens): 

• YOUTH (14-15j) 

o 5km individueel 

o 5km Team Time Trial 

• JUNIORES (16-17j) 

o 7,5km individueel 

o 5km Team Time Trial 

• 18- en 19-JARIGEN  

o 10 km 

• OPEN/SENIORS 

o 5km, 10km en 25km individueel (Vanaf 14j) 

o 5km Team Time Trial 

Hoofdstuk 3: Het Vlaams Kampioenschap 

Is een klassement waarbij alleen de deelnemers met een Vlaamse vergunning punten krijgen toegekend. De 

toekenning van de punten gebeurt na verwijdering van alle niet-Vlaamse vergunninghouders uit de officiële uitslag 

van het Open Water Criterium. 

OWK 3.1: DE AFSTANDEN 

 

Om in aanmerking te komen voor de klassementen van het Vlaams kampioenschap komen de volgende afstanden 

per categorie in aanmerking. 

 Lange afstand Korte Afstand 

 VS SS VS SS 

11 – 13  3 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

14 – 15 5 km 3 km <= 2 km < = 2 km 
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16 – 17 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

18 – 19 5 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen A 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen B 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen C 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen D 5km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen E 3 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

Sen F 3 km 3 km <= 2 km < = 2 km 

OWK 3.2: DE ORGANISATIE 

 

OWK 3.2.1: 

Om in aanmerking te komen dient de organisator een regelmatig organisator te zijn en te voldoen aan de hoogste 

normen qua organisatie, accommodatie en veiligheid.  

OWK 3.2.2: 

Om tot een wedstrijd tellende voor de Vlaamse open water cup toegelaten te worden, moet de organisator zowel 

in vrije slag als in schoolslag en dit voor zowel dames en heren, een koers inrichten. 

OWK 3.2.3: 

Alleen de op de kalendervergadering goedgekeurde wedstrijden komen in aanmerking voor de einduitslag van de 

Vlaamse Open water Cup, de enige uitzondering hierop zijn de Belgisch Kampioenschappen. 

Bij wijzigingen en/of nieuwe organisaties kan het VSO na grondige controle in overeenstemming met de 

reglementen een organisatie alsnog toelaten om een wedstrijd in te richten. 

OWK 3.2.4: 

De minimumafstand van de koersen is 1000 meter. 

OWK 3.3: DE PRIJZEN 

 

OWK 3.3.1: 

Aan de eerste drie aankomende van iedere categorie zal een herinnering uitgereikt worden, geschonken door de 

Vlaamse zwemfederatie. 

OWK 3.3.2: 

De categorieën zijn dezelfde als deze in het regelmatigheidscriterium (OWR 2.2.1). 

OWK 3.3.3: 

De wedstrijd zal gezwommen worden onder de reglementen van de KBZB/VSO. 

OWK 3.4: DE JURY 

 

OWK 3.4.1: 

De kamprechter wordt aangeduid door het VSO over de verschillende provincies heen. 

OWK 3.4.2: 

De andere juryleden wordt de dag zelf aangeduid door de kamprechter. 
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OWK 3.4.3: 

De puntentoekenning voor elke wedstrijd per categorie en ziet er als volgt uit: 

• 1ste plaats 450 punten 11de plaats 165 punten 

• 2de plaats 400 punten 12de plaats 150 punten 

• 3de plaats 360 punten 13de plaats 140 punten 

• 4de plaats 330 punten 14de plaats 130 punten 

• 5de plaats 300 punten 15de plaats 120 punten 

• 6de plaats 270 punten 16de plaats 110 punten 

• 7de plaats 240 punten 17de plaats 100 punten 

• 8ste plaats 210 punten 18de plaats 90 punten 

• 9de plaats 195 punten 19de plaats 80 punten 

• 10de plaats 180 punten 20ste plaats 70 punten 

Vanaf de 21ste plaats ontvangen alle aangekomen zwemmers 50 punten. 

OWK 3.4.4: 

Winnaar van elk eindklassement wordt de zwemmer die het hoogste aantal punten heeft behaald. 

OWK 3.4.5: 

Bij gelijkheid van punten wordt in volgorde rekening gehouden met het aantal 1ste plaatsen, vervolgens het aantal 

2de plaatsen, daarna het aantal … plaatsen en als laatste met het aantal deelgenomen wedstrijden.  

OWK 3.4.6: 

De titel van Vlaams Kampioen kan enkel worden behaald door zwemmers of zwemsters die in het bezit zijn van 

een Belgisch paspoort en een zwemfedvergunning. 

Deel 4: bijlagen 

Bijlage 1: Het voorprogramma 

Een voorprogramma voor een open water wedstrijd dient de volgende weg te doorlopen: 

OWB 1.1.1: 

 

De organiserende club mailt een voorprogramma met inbegrip van een mogelijk bekerreglement naar het 

secretariaat van het VSO. 

OWB 1.1.2: 

 

De aangeduide verantwoordelijke voor goedkeuring van het voorprogramma OW van de VSO controleert het 

voorprogramma en de lenexfile op eenvormigheid met het programma zoals in de open water brochure. Hij 

controleert ook eventuele reglementen op hun correctheid met de reglementen open water zwemmen. 

OWB 1.1.3: 

 

De aangeduide verantwoordelijke voor goedkeuring van het voorprogramma OW van de VSO noteert een 

kamprechter bevoegd voor open water- wedstrijden op de voorprogramma’s. Hij stuurt de voorprogramma’s als 

volgt terug naar: 
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• De organisator de kamprechter  

• De zwemfed of FFBN 

• Hij/zij behoudt zelf één exemplaar van eventuele bekerreglementen en er wordt telkens 1 exemplaar 

meegestuurd. 

OWB 1.1.4: 

 

Bij alle wedstrijden die bestaan uit verschillende gedeelten (verschillende dagen of dagdelen) en die al of niet 

doorgenummerd worden, wordt elk gedeelte beschouwd als een aparte wedstrijd met een afzonderlijk 

voorprogramma, eventueel met een andere kamprechter en een andere jurysamenstelling. 
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Bijlage 2: uitsluitingscodes/codes de disqualification 

1. Afstand/ Distance 

1.1. Niet de volledige afstand afgelegd. 

Ne pas parcourir la distance totale. 

1.2. Opgave tijdens de wedstrijd. 

Abandon pendant la course. 

2. Zwemstijl/ Style de nage 

2.1 Niet de voorgeschreven zwemstijl aangehouden gedurende volledige afstand. 

Ne pas conserver le style de nage prescrit pendant toute la course. 

2.2 Aankomst in de schoolslag met één hand. 

En brasse, ne pas toucher à deux mains à l’arrivée 

3. Uitrusting/ Equipement 

3.1 Niet de voorgeschreven zwemmuts gedragen gedurende de ganse wedstrijd.  

Ne pas porter le bonnet prescrit pendant toute la course. 

3.2 Gebruik van hulpmiddelen, coaching of dragen van niet toegelaten zwemkledij, tape op het 

lichaam, sierraden en/of festivalbandjes en onverzorgde nagels.  

Emploi d’aides, coaching, ne pas porter de maillots autorisés ou emploi de tape sur le corps, bijoux 

et/ou festival sangles et angles mal entretenus. 

4. Startprocedure/ Procédure de départ 

4.1 Niet aanwezig bij de naamafroeping voorafgaande aan de wedstrijd. 

Etre absent lors de l’appel des présents précédent la course. 

4.2 De aanwijzingen van de kamprechter of starter genegeerd bij de start 

Au départ, ne pas respecter les instructions du juge arbitre ou du starter. 

4.3 Te vroeg of van een foutieve plaats vertrokken. 

Départ anticipé ou départ d’une position fautive lors d’un départ. 

5. Wedstrijd/ Course 

5.1 Bevoorrading op een niet toegelaten plaats.  

Ravitaillement à un endroit non autourisé. 

5.2 Wandelen op de bodem of vooruitspringen na contact met de bodem 

5.3 Marcher sur le fond ou se propulser et avant après avoir pris appui sur le fond. 

5.4 Een keerpunt op een foutieve wijze genomen. 

Prendre un virage de manière fautive. 

5.5 Onsportief gedrag (Hinderen of belemmeren van een andere zwemmer(s)/ zwemster(s)) 

Conduit antisportive (gêner un autre nageur). 

5.6 Wangedrag vóór, tijdens of na de wedstrijd en/of tijdens de start 

Mauvaise conduite avant, pendant ou après la course et/ou pendant le départ. 

6. Aflossingen/ Relais 

6.1. Te vroeg gestart door een zwemmer /zwemster  

Départ anticipé d’un nageur 

6.2. Niet gestart in de opgegeven volgorde. 

Ne pas prendre le départ dans l’ordre prévu. 

6.3. Niet gezwommen met de opgegeven zwemmers/ zwemsters 

Ne pas nager avec les nageurs prévus. 

  



 

44 
 

Bijlage 3: Boetes 

• Geen waterkeuring: 250 euro 

• Niet aanwezig zijn van een inrichter op de kalendervergadering: 125 euro  

Bijlage 4: Officials 

OWB 1.4.1:  

Het aantal officials wordt als volgt samengesteld voor open water 

• 1 of 2 zwemmers: geen, doch gewenst (*) 

• 3 t.e.m. 9 zwemmers: 1 jurylid, niet-zwemmer 

• 10 t.e.m. 19 zwemmers:  2 juryleden, niet zwemmers 

• Vanaf 20 zwemmers 3 juryleden (max 1 zwemmer) 

• Vanaf 30 zwemmers 4 juryleden (max. 2 zwemmers) 

• Vanaf 40 zwemmers 5 juryleden (max. 2 zwemmers) 

• Vanaf 50 zwemmers 6 juryleden (max. 2 zwemmers) 

• Vanaf 60 zwemmers 7 juryleden (max. 2 zwemmers) 

• Vanaf 70 zwemmers 8 juryleden (max. 2 zwemmers) 

• Vanaf 80 zwemmers 9 juryleden (max. 2 zwemmers) 

• Vanaf 90 zwemmers 10 juryleden (max 2 zwemmers) 

*Enkel voor ALLE lange afstandswedstrijden (vanaf 3000m) 1 official verplicht te leveren vanaf één ingeschreven 

deelnemer, zowel voor BK als OWC 

OWB 1.4.2: 

Het aantal trainers dat op het parcours toegelaten wordt, is als volgt: 

• 1-10 zwemmers  1 trainer 

• 10 zwemmers  2 trainers 

OWB 1.4.3: 

Om de neutraliteit van ALLE officials te waarborgen, dienen zij op alle OW-wedstrijden binnen de zwemfed te 

fungeren in witte kledij. ENKEL de door de VSO, KBZB, FFBN, zwemfed ter beschikking gestelde polo’s en/of T-

shirts zijn toegelaten ZONDER extra logo’s of bedrukkingen. Juryleden die zich hieraan niet houden kunnen ter 

plaatse als jurylid worden geweigerd met een eventuele boete wegens “tekort aan officials”. 

OWB 1.4.4: 

Het VSO heeft bepaald dat voor alle zwemwedstrijden binnen het Vlaamse open water zwemmen, de 

leeftijdsgrens voor kamprechters en voorzitters gelimiteerd is op 65 jaar, voor alle andere officialfuncties op 80 

jaar. 

Vereisten voor het bekomen van bevoegdheid open water: 

 

Bevoegdheid open water Vereisten voor het bekomen van bevoegdheid  

Tijdopnemer open water (TAKO) • Competitiehouder zijn bij zwemfed 

• Min. 18 jaar zijn 

Zwemrechter open water (ZO) • Voorwaarden TAKO 

• + 2 jaar ervaring als TAKO 

Kamprechter open water (KO) • Zelfde als ZO 

• + 2 jaar ervaring als ZO 

Kamprechter open water provinciaal (KOP) • Zelfde als KO 

• + 2 jaar ervaring als KO 
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Kamprechter open water federaal (KOF) • Zelfde als KOP 

• + 2 jaar ervaring als KOP 

• Lid zijn van het VSO 

 

Fina-official • Voorgedragen worden door het NOWC/VSO 

• De Fina-cursus volgen en hiervoor slagen 

 

Bevoegdheid van TAK (binnenbad) bezitten is geen vereiste, doch wanneer men deze bevoegdheid bezit, hoeft 

men geen theoretisch examen TAKO meer te doen, en mag men direct aan de stages en praktische proeven 

beginnen. 

Slagen in het theoretisch examen en met succes 2 stagewedstrijden doorlopen. 

Om de bevoegdheid te behouden, dient men minimum 3 maal per jaar of minimaal 5 maal per 2 jaar te fungeren. 

Bijscholingen: 

• Elke official is verplicht de door het VSO ingerichte bijscholingen te volgen. 

• Voor de kamprechters is deze bijscholing jaarlijks verplicht. 

• Voor de andere officials zal er een bijscholing zijn wanneer er inhoudelijk ingrijpende wijzigingen gebeurd 

zijn (Bv door FINA na een WK). 

Bijlage 5: Prijzen 

OWB 1.5.1: REGELMATIGHEIDSPRIJS: 

Alle zwemmers ontvangen een beker of een aandenken. 

OWB 1.5.2: LAUREATEN BELGISCH KAMPIOENSCHAP: 

De eerste 3 zwemmers van elke categorie ontvangen respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen medaille 

geschonken door de KBZB. 

OWB 1.5.3.: LAUREATEN VLAAMS KAMPIOENSCHAP: 

De eerste 3 zwemmers van elke categorie ontvangen respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen medaille 

geschonken door de zwemfed. 

OWB 1.5.4: MEESTE DEELNEMERS  

De club ontvangt een prijs. 

Bijlage 6: Beschikbare wedstrijddocumenten 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

KAMPRECHTERVERSLAG 

VOORPROGRAMMA 

WEDSTRIJDBLAD 


