
Voorstel Reglementswijzigingen OW vanaf 01/01/2020 
 
Blz 17 
               OWR 1.2.1 : VSC – OW   (KOF) 

De verantwoordelijke voor de opleidingen en reglementen, aangesteld door het VSC-
OW, duidt de kamprechter aan. 
Deze dient de bevoegdheid voor openwater wedstrijden te bezitten. Als 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:   Indien 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 

 
Blz 23:   EENDJES schrappen 
 OWR 2.2.3 : 

De categorie (9 en 10-jarigen) mogen nooit deelnemen aan officiële openwater 
wedstrijden welk type dan ook. Bij overtreding of bedrieglijk inschrijven zal aan de 
inschrijvende vereniging een boete opgelegd worden. 

 
 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. 

Blz 24 

 OWR 2.3.2 : 

de maximum koerslengte per wedstrijd wordt als volgt samengesteld 

(dit is niet van toepassing op het Belgisch Kampioenschap) : 

- 11-12 jarigen, Seniors E en F   :3000 meter 

- 13-18 jarigen, Seniors A-B-C en D  :onbeperkt 

Wedstrijden in zee zijn verboden voor 11-12 jarigen 

 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 toegelaten. 

 OWR 2.4.2 : 
Bij de start zijn alle zwemmers in aanraking met een zelfde op het water, vlottend 
voorwerp of ze zijn allen achter een denkbeeldige of met een koord aangegeven 
startlijn. 

 OWR 2.4.3 :  SCHRAPPEN 
Een zogenaamde “loopstart” is hierbij uitgesloten. Voor wedstrijden in zee mag de 
loopstart wel.   

Blz 25 
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, inschrijvingsbevestiging en de 

betalingsbewijzen dienen dus aanwezig te zijn.  

 
 
 
 



Blz 26 

 OWR 3.1.6 : 

De organisatoren overhandigen aan de afgevaardigde van de Vlaams 

Sportbestuur Open water VSC-OW, 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:d e 

federatie, inge.leeten@zwemfed.be, en naar de voorzitter van het 

VSC-OW jozef.hufkens@pandora.be   zijnde: 

- volledige programma met inbegrip van lijst van deelnemende 

clubs (pdf) 
- Een volledige uitslag in lenex en in pdf 

- kamprechtersverslag 

 
blz 27 

OWR 3.3.1.2 : 

Volgende punten moeten voorkomen op de wateranalyse : 

- E. coli/100 ml  </=2000 

  - intestinale enterokokken   </=  700 

  - KVE      aanvaardbaar 

 
Blz 27 
 OWR 3.4.2 : 

De organisator kan de wedstrijd enkel annuleren wegens omstandigheden van 
heerkracht. De ingeschreven clubs moeten ten laatste 24 uren voor de eerste start 
per fax, email of telefonisch verwittigd zijn. Ter bevestiging kan men van andere 
communicatiemiddelen gebruik maken. (vb.: radio, T.V., pers, …). 

          OWR 3.5.3 : 

Op het voorprogramma dient voor elke wedstrijd en elke koers  het 

startuur vermeld te worden. 

Blz32 
 OWR 4.4.3 : 

De inschrijving dient schriftelijk of via e-mail, en voor de uiterste inschrijfdatum te 
gebeuren, postdatum geldt hierbij als bewijs. Laattijdige inschrijvingen mogen door 
de organiserende club geweigerd worden. Clubs dienen verplicht in te schrijven met 
Splash (team- en Meet manager) door middel van een lenex bestand. 

Blz 33 
OWR 4.5.1.5 : 

De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden 

vanaf de eerste OW wedstrijd van het seizoen. Één 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 

vrij gegeven. 

Blz 34 

 OWK 1.2 : PRIJSUITREIKING 
Wie in aanmerking komt voor een prijs (uitgezonderd de Vlaamse 

medailles) en niet aanwezig is op de uitreiking ervan, zal verplicht 

worden de kosten ervan te dragen. De kostprijs is 20 euro. Wel zal er de 

mogelijkheid gegeven worden om zich af te melden voor zijn behaalde 

prijs tot en met een maand van de kampioenenviering. De afmelding zal 

moeten gebeuren bij de voorzitter via email jozef.hufkens@pandora.be .  

 

mailto:inge.leeten@zwemfed.be,
mailto:jozef.hufkens@pandora.be
mailto:jozef.hufkens@pandora.be


Blz 35 
OWK 1.6.3 :  

- vanaf de 21ste plaats ontvangen alle aangekomen zwemmers 50 

punten. 

 
Blz 35 
  Het Belgisch kampioenschap kan bestaan uit minimum 2 organisaties.  SCHRAPPEN 
 
Blz 39 
 OWB 1.1.2 :  

De aangeduide verantwoordelijke voor goedkeuring van het voorprogamma 

OW van de VSC-OW controleert het voorprogramma en de lenexfile op 

eenvormigheid met het programma zoals in de open water brochure. 

Hij controleert tevens eventuele reglementen op hun correctheid met 

de reglementen open water zwemmen. 

 
Blz 40  rode tekst schrappen 

 1. Algemeen / Général 
 1.1 Deelnemen aan een wedstrijd voor een andere categorie (terwijl er een wedstrijd 

  voor de eigen categorie voorzien is) 
Participer à une course dans une autre catégorie (alors qu’une course comprenant la 
catégorie adéquate est prévue) 

  
 2. Afstand / Distance 
 2.1 Deelnemen aan een wedstrijd met een niet toegestane afstand. 
  Participer à une course dont la distance n’est pas autorisée. 

 6.4         zogzwemmen schrappen 

 

 

 

Blz 44   NIEUW !!!!!!!! 

 OWB 1.4.4 : 

De Vlaamse Sportcommissie Openwater heeft bepaald dat voor alle zwemwedstrijden binnen 
het Vlaamse openwater zwemmen,  de leeftijdsgrens voor kamprechters en voorzitters 
gelimiteerd is op 65 jaar, voor alle andere official functies op 80 jaar. 

 
 


