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LIJST MET AFKORTINGEN EN DEFINITIES 

 

BPC Belgian Paralympic Comittee 

IPC International Paralympic Committee 

LHF Ligue Handisport Francophone asbl 

VZF Vlaamse Zwemfederatie vzw 

ZMH Zwemmer met een handicap 
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CONTACTGEGEVENS FEDERATIES 

 

 

Vlaamse Zwemfederatie vzw (VZF) 

Burg. Maenhautstraat 100-102 

9820 Merelbeke 

Tel: +32 9 220 53 87 

Fax: +32 9 220 40 92 

E-mail: info@zwemfed.be  

www.zwemfed.be  

 

 

 

 

Parantee-Psylos vzw 

Zuiderlaan 13 

B-9000 Gent 

Tel: +32 9 243 11 70 

E-mail: info@Parantee-Psylos.be 

www.Parantee-Psylos.be 

 

 

Wijzingen reglement 25/06/2018  

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

Zwemmers met een verstandelijke handicap kunnen in Vlaanderen deelnemen aan heel 

wat zwemwedstrijden. Om geïnteresseerden wegwijs te maken in de stappen die 

genomen dienen te worden om aan dergelijke wedstrijden deel te nemen of om deze zelf 

te organiseren, stelde Parantee-Psylos dit draaiboek voor VE-zwemmen samen. Voor de 

deelname van VE-zwemmers aan het Belgisch kampioenschap kan het reglement G-

zwemmen geraadpleegd worden.  

 

We vestigen graag ook de aandacht op het belang van ethisch verantwoord gedrag in de 

sport. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom stelde Parantee-Psylos een ethisch 

charter op waarin de gedragsregels voor iedereen op en rond het sportterrein bepaald 

worden. Dit charter maakt integraal deel uit van het draaiboek en kan geraadpleegd 

worden op www.Parantee-Psylos.be. 

 

Heb je als organisator, begeleider of jurylid nog vragen betreffende de deelname aan een 

wedstrijd, dan kan je voor verdere info terecht bij de competitiemanager VE-zwemmen of 

bij Parantee-Psylos vzw, 09 243 11 70, info@Parantee-Psylos.be. 

 

1. SITUERING 

 
1. SOORTEN WEDSTRIJDEN 

 

 Recreatieve wedstrijden Competitieve wedstrijden 

 

Soorten wedstrijden 

- FYS zwemwedstrijden 

(funhappenings) 

- VE zwemwedstrijden 

(criteriumwedstrijden en 

meetings) 

- Geïntegreerde 

zwemwedstrijden * 

- Internationale VE 

zwemwedstrijden op 

Belgische bodem (conform 

INAS reglementering) 

- FYS criterium wedstrijden  

 

 

 

- Geïntegreerde wedstrijden * 

(conform VZF reglementering) 

- BK 

- Internationale wedstrijden 

op Belgische bodem 

(conform IPC 

reglementering) 

 

Doel 
- Sensibilisatie van ZMH 

- Competitieve wedstrijd voor 

ZMH 

 

Deelnemers 

- Deelnemers verkeren in 

voldoende goeie gezondheid 

om te zwemmen. 

- VE zwemwedstrijden: 

zwemmers met een VE 

handicap 

- Deelnemers verkeren in 

voldoende goeie gezondheid 

om te zwemmen. 

- Competitiewedstrijden: 

zwemmers met een VE, VI, 

AU en/of FYS handicap 

 

http://www.parantee.be/
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- FYS zwemwedstrijden: 

zwemmers met een FYS 

handicap 

- Geen officiële classificatie 

vereist (ook geen attest VE) 

 

 

- Leden Parantee-

Psylos/VZF/LHF/ 

FFBN én niet-leden kunnen 

deelnemen 

 

- ZMH (FY/ VI/ AU): officiële 

Belgische classificatie 

vereist 

- ZMH (VE): attest VE vereist 

- Enkel leden Parantee-

Psylos/VZF/ LHF/FFBN 

mogen deelnemen 

 

 

Resultaten- 

verwerking 

- Enkel de gezwommen tijden 

van de vooraf vastgelegde 

criteriumwedstrijden VE 

worden bijgehouden en 

tellen mee voor de selecties 

van het BK. 

- Records tellen niet mee. 

 

 

 

 

 

 

- De gezwommen tijden 

worden bijgehouden.  

 

 

 

 

 

- Records worden 

bijgehouden voor zowel een 

25m bad als voor een 50m 

bad en bezorgd aan 

Parantee-Psylos. 

- Een ZMH die zich niet aan 

de goedgekeurde 

reglementering houdt, 

wordt gediskwalificeerd.  

De diskwalificatie wordt 

vermeld in de uitslag. De 

tijd of plaatsing van de 

gediskwalificeerde wordt 

niet opgenomen in de 

uitslag. 

 

Reglement 

Conform reglement 

goedgekeurd door Parantee-

Psylos (niveau recreatie) 

Conform reglement 

goedgekeurd door BPC (niveau 

competitie) 

 

Wedstrijdaanvraag 

- Bij Parantee-Psylos 

- De wedstrijdaanvraag wordt 

besproken in de commissie 

VE-zwemmen en wordt 

vastgelegd in het verslag. 

- Geïntegreerde wedstrijden*: 

aanvraag bij VZF vzw. 

- Bij Parantee-Psylos 

- De wedstrijdaanvraag 

wordt besproken in de 

commissie FYS-

zwemmen en wordt 

vastgelegd in het verslag. 

- Geïntegreerde 

wedstrijden*: aanvraag bij 

VZF vzw. 

- Aanvraag van officials bij 

VZF vzw 

Om de tijden te kunnen 

laten meetellen, moet(en) 

official(s) met kennis van 

zaken aanwezig zijn. 
 
* Een geïntegreerde wedstrijd is een wedstrijd die kadert in de samenwerking tussen Parantee-Psylos en VZF 
vzw: 

1. de organisator voegt een of meer aparte reeksen in het wedstrijdprogramma toe, of 

2. de organisator opent een of meer reeksen voor ZmH. 
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2. ZWEMCRITERIUM VE (RECREATIE) 

Parantee-Psylos organiseert een jaarlijks zwemcriterium voor zwemmers met een 

verstandelijke handicap. De zwemwedstrijden die binnen het criterium vallen vinden 

plaats in de periode september tot en met juni en worden op louter recreatieve basis 

georganiseerd. De uitslagen en tijden zijn dus van ondergeschikt belang. De coördinatie 

van dit criterium wordt opgenomen door de commissie VE-zwemmen’ en de 

competitiemanager VE-zwemmen. 

Voor meer informatie over de werking van een commissie kan men het huishoudelijk 

reglement van Parantee-Psylos raadplegen. 

 

3.  BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

1. Zwemmers met een fysieke en visuele beperking 

De Belgische kampioenschappen staan open voor zwemmers met een fysieke en visuele 

beperking op voorwaarde dat ze een nationale classificatie hebben.  

 

2. Zwemmers met een verstandelijke beperking 

Enkel de geselecteerde zwemmers met een verstandelijke beperking worden toegelaten 

tot de Belgische kampioenschappen, onder volgende voorwaarden:  

 

1. Per event, opgenomen in het programma van het BK G-zwemmen, krijgen de 

acht beste zwemmers een uitnodiging om deel te nemen. De geselecteerde 

zwemmers die niet deelnemen zullen vervangen worden door zwemmers van de 

reservelijst. 

2. Het is niet nodig om vooraf aan een bepaald aantal wedstrijd deelgenomen te 

hebben om te kunnen deelnemen aan een BK.  

3. De deelnemers moeten over een nationale classificatie beschikken. Het correct 

ingevulde en ondertekende ‘Attest verstandelijke handicap’ dient voor het einde 

van de inschrijvingsdeadline Parantee-Psylos of LHF te bereiken. Meer informatie 

over classificatie is te vinden op de classificatiepagina van de website van 

Parantee-Psylos of LHF. 

4. De selectie voor het gesloten BK G-zwemmen gebeurt op basis van tijden 

gezwommen in de referentieperiode die loopt van 1 februari van het 

voorgaande jaar tot en met 31 januari van het jaar waarin het BK zal 

plaatsvinden. 

5.  De tijden die genoteerd worden, zijn tijden gezwommen op VE-criteriums en 

competities voor zwemmers met een fysieke beperking. Voor competities van 

FFBN, VZF, IPC en INAS moeten de tijden opgestuurd worden naar LHF of 

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=316&lang=1
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Parantee-Psylos binnen de 15 dagen na de wedstrijd waar de tijden gezwommen 

werden.  

6.  Alle zwemmers kunnen op het BK slechts aan vier nummers deelnemen. 

 

3. DRAAIBOEK VE-ZWEMMEN 

Dit draaiboek moet gezien worden als een leidraad voor wedstrijden georganiseerd 

binnen het VE-zwemcriterium. Dit draaiboek is ontstaan uit good practices van 

organisatoren en met de medewerking van de commissie VE-zwemmen. 

 

Het draaiboek bestaat uit een sporttechnisch onderdeel de ‘sporttechnische richtlijnen’ en 

een organisatorisch onderdeel de ‘Organisatieregels’. 

 

4. DE ZWEMMERS 

Het zwemcriterium VE-zwemmen richt zich specifiek naar zwemmers met een 

verstandelijke of gecombineerde handicap. Een classificatie is niet vereist maar wel 

wenselijk. 
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2.  SPORTTECHNISCHE RICHTLIJNEN VE-ZWEMMEN 

 

1. OFFICIALS 

• De organisatie tracht steeds opgeleide VZF-officials te laten aanstellen. 

• Indien dit niet haalbaar is worden vrijwilligers ingeschakeld. Volgende functies 

moeten opgenomen worden tijdens wedstrijden: 

o 1 kamprechter 

o 1 starter 

o 1 tijdopnemer per baan (met chronometer!) 

o minimum 1 keerpuntrechter 

 

2. WACHTKAMER 

• Op elke wedstrijd wordt gebruik gemaakt van twee wachtkamers met 

volgende eigenschappen: 

o Elke wachtkamer bevat zoveel stoelen als banen. 

o Vooraf worden de plaatsen goed aangeduid met de baannummers. 

o De omroeper roept de zwemmers van elke reeks drie reeksen vooraf op 

om zich (met badmuts!) naar de wachtkamer te begeven. 

o De ontvangst en naamcontrole gebeurt in wachtkamer 1. Met elke 

zwemmer op de juiste stoel. 

o De transfer naar wachtkamer 2 gebeurt zodra die vrij is. 

o De transfer naar de startplaatsen gebeurt zodra de vorige reeks gestart is. 

o Trainers/begeleiders mogen hun zwemmer naar de startblokken 

begeleiden.  

o Niemand kan rechtstreeks naar de startblokken. Iedereen moet via de 

wachtkamers. 

o De tijdopnemer controleert of de naam van de zwemmer overeenkomt met 

de naam op zijn startkaart. Forfaits worden gemarkeerd op de kaart. 

 

• Om een goed verloop in de wachtkamers te verzekeren worden volgende 

personen ingeschakeld: 

o Minimum 1 persoon per wachtkamer  

o Minimum 1 persoon voor transport van wachtkamer 2 naar startblokken 

o Omroeper 

o 1 persoon voor het ophalen van de startkaarten na elke gezwommen 

reeks. 
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3. STARTPROCEDURE 

De startprocedure kent steeds hetzelfde verloop: 

• Drie korte fluitsignalen om te melden dat de startprocedure gaat beginnen.   

• Een lang fluitsignaal nodigt de zwemmers om zich klaar te zetten (op 

startblok, aan de rand of in het water). 

• Wachten tot iedereen op zijn plaats is. 

• Starter roept ‘op uw plaatsen’. 

• Korte wachttijd tot ieder starthouding neemt 

• Kort maar duidelijk fluitsignaal geeft de start aan 

• De tijdopnemers starten de chrono samen met het korte fluitsignaal. 

Uitzondering: bij rugslag zijn er drie fluitsignalen. Het eerste van twee lange 

fluitsignalen nodigt de zwemmers uit om in het water te gaan. De rest van de 

startprocedure blijft hetzelfde. Bij een valse start begint de startprocedure opnieuw. 
 

4. DE EVENTS 

• De events die gezwommen worden en de volgorde van de events worden 

hieronder weergegeven. Alle wedstrijden die binnen het VE-criterium worden 

georganiseerd houden dit programma aan. 

WEDSTRIJDNUMMER AFSTAND & STIJL GESLACHT 

1 25 M VRIJE SLAG HEREN 

2 25 M VRIJE SLAG DAMES 
3 100 M VRIJE SLAG HEREN 

4 100 M VRIJE SLAG DAMES 
5 50 M SCHOOLSLAG HEREN 

6 50 M SCHOOLSLAG DAMES 
7 25 M VLINDERSLAG HEREN 

8 25 M VLINDERSLAG DAMES 
9 50 M RUGSLAG HEREN 

10 50 M RUGSLAG DAMES 
11 100 M SCHOOLSLAG HEREN 

12 100 M SCHOOLSLAG  DAMES 
 PAUZE  

13 200 M VRIJE SLAG HEREN 

14 200 M VRIJE SLAG DAMES 
15 25 M RUGSLAG HEREN 

16 25 M RUGSLAG DAMES 
17 100 M RUGSLAG HEREN 

18 100 M RUGSLAG DAMES 
19  25 M SCHOOLSLAG HEREN 

20  25 M SCHOOLSLAG DAMES 
21  50 M VRIJE SLAG HEREN 

22 50 M VRIJE SLAG DAMES 
23 4 X 25 M VRIJE SLAG DAMES & HEREN*  

24 4 X 50 M VRIJE SLAG DAMES & HEREN* 

*ook begeleid(st)ers kunnen meezwemmen 
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• De deelnemende zwemmers kunnen slechts drie events zwemmen (aflossing 

en vlinderslag niet inbegrepen). 

 

5. SPEAKER 

• Enkel ‘Het wedstrijdnummer en de reeks’ worden afgeroepen van de 

zwemmers die zich naar de oproepkamer moeten begeven (3 reeksen volgend 

op de reeks die klaar staat). bv. “Mogen naar de oproepkamer komen voor 

wedstrijd [1], [25m vrije slag heren, reeks 1,2 en 3]”… Mogen naar de 

oproepkamer komen voor wedstrijd [1], [25m vrije slag heren, reeks 4], … “  

• De zwemmers met clubnaam die klaar staan aan de startblokken worden 

omgeroepen als de voorgaande reeks vertrokken is en dit als volgt: bv. "Staan 

klaar voor reeks 2 baan 1: Laenen Els, ZGEEL; baan 2: De Grande Els, ROZEN, 

baan 3: …” 

 
6. ZWEMAFLOOP 

• Zwemfouten worden genoteerd op de startkaart. De zwemmer krijgt geen tijd 

in volgende gevallen: 

o Bij het zwemmen van de verkeerde stijl (niet bij vrije slag). 

o Wanneer het keerpunt genomen wordt zonder de muur aan te raken. 

• Hulpmiddelen (of meezwemmende begeleiders) zijn toegelaten voor de 

zwakkere zwemmers. Dit wordt duidelijke vermeld bij de inschrijving. 

• Coaching tijdens de wedstrijden is toegelaten. 

 

7. AANKOMSTPROCEDURE 

• De tijdopnemer staat voorovergebogen aan het einde van de baan. 

• De tijdopnemer noteert de tijd op het programma en neemt deze daarna over 

op de startkaart. 

• De startkaarten worden opgehaald. 

• De kamprechter zal de aankomstvolgorde noteren. 

 

3. ORGANISATIEREGELS VE-ZWEMMEN 

 

1. DE KALENDER 

• Plan de datum zo vroeg mogelijk. Liefst ruim voor de start van het nieuwe 

zwemseizoen, zodat einde juni de kalender van het volgend seizoen kan 

opgesteld worden. 
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• De competitiemanager VE-zwemmen zorgt er dan voor dat de wedstrijd op de 

website van Parantee-Psylos wordt gepubliceerd via de verantwoordelijke 

Parantee-Psylosmedewerker. 

• Vroege aanmelding van de wedstrijd zorgt er voor dat de clubs de datum 

kunnen inplannen in hun kalender. 

 

2. UITNODIGINGEN 

• Zorg ervoor dat de uitnodiging acht weken voor de wedstrijd wordt 

overgemaakt aan het Parantee-Psylossecretariaat. 

• Parantee-Psylos zorgt voor de publicatie en verspreiding van de uitnodiging 

naar alle aangesloten clubs (VZF of Parantee-Psylos) met een aanbod VE-

zwemmen. 

• De uitnodiging houdt in: 

o Uitnodigingsbrief (NL  en FR) met alle organisatorische details. 

Naast startuur ook de start van het inzwemmen vermelden. 

Minimum 30 min inzwemtijd voorzien. 

Datum van de inschrijvingsdeadline is twee weken voor wedstrijddatum. 

o Het wedstrijdprogramma (de events die standaard worden opgenomen 

op wedstrijden van het VE-zwemcriterium). 

o Inschrijvingsformulier (met daarin de events waarvoor ingeschreven kan 

worden). 

Ruimte om de richttijd voor de deelnemende zwemmers op te geven. 

Inschrijvingsdeadline. 

Inschrijvingsadres (e-mail) en naam en telefoon van de 

verantwoordelijke. 

o Aan de clubs die via ‘Splash’ inschrijven een ‘voorprogramma’ sturen. 

 

3. VERWERKING VAN DE INSCHRIJVINGEN 

• Inschrijvingen moeten computernummers van zwemmers bevatten. Zoniet, 

dan wordt dit opgevraagd bij de desbetreffende club. 

• Goede ontvangst melden aan de club die de inzending heeft gedaan. 

• Zie verder bij ‘Splash’. 

• Er worden geen wijzigingen aan de zwemwedstrijden toegestaan op de dag 

zelf. De afwezige zwemmers kunnen enkel vervangen worden door iemand 

van de club/instelling met dezelfde capaciteiten. Het resultaat van deze 

zwemmers wordt niet opgenomen in de einduitslag van de wedstrijd. 
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4. ONTVANGST OP DE WEDSTRIJDDAG 

• Elke club rekent ter plaatse af. Een ondertekend kwijtschrift (voorbeeld 

beschikbaar) ter plekke afleveren. De club rekent af voor het aantal 

ingeschreven zwemmers (ook forfaits dienen betaald te worden. 

• Zorgvuldig de afwezige zwemmers noteren per club op lijst ‘Forfait per Club’. 

Belangrijk voor latere aanpassing programmaprogrammaboekjes van de 

officials, omroeper en medewerker wachtkamer. 

• Aan elke club wedstrijdprogramma’s geven a rato van een programma per vijf 

zwemmers (gratis). 

• Voor de supporters: wedstrijdprogramma ter beschikking stellen (a 1 euro). 

 

5. BRIEFING VOOR AANVANG WEDSTRIJD 

• Programma’s verdelen aan alle officials + omroeper + verantwoordelijken 

wachtkamer. 

• Samen de forfaits doorwerken (doorhalen). 

• Startkaarten per baan uitdelen aan tijdopnemers. 

• Tijdopnemers controleren chronometer en worden gewezen op houding bij 

aankomst zwemmers. 

• Pauze moment bevestigen. 

 

6. AFWIKKELING VAN DE WEDSTRIJD 

• Uitdeling medailles (per ploeg). 

• Uitslag wordt binnen ten laatste vijf dagen na de wedstrijd doorgestuurd aan 

de deelnemende clubs en aan de verantwoordelijke Parantee-

Psylosmedewerker. 

• Een gedetailleerde uitslag met forfaitlijst dient ook verzonden te worden naar 

de commissie VE-zwemmen (Christine Bolle) voor de selectie voor het BK G-

zwemmen. 

 


