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Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) 

 

Uitgangspunten 
 

Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de opvolger van het B-Circuit.  De hoofdredenen voor deze wijziging 

zijn: 

• Het Provinciaal Bestuur stelt vast dat de belangstelling voor het B-Circuit sterk verschilt tussen de 2 

groepen (poules).  Door het beperkt aantal deelnemers overwegen een aantal clubs om geen B-

wedstrijd meer in te richten. 

• De Vlaamse Zwemfederatie streeft ernaar om jeugdzwemmers (10-14 jaar) in de loop van een 

volledig seizoen alle wedstrijdnummers van het Olympisch programma te laten zwemmen.   

o De deelnamevoorwaarden voor het PK vanaf 2017 zullen hierop gebaseerd zijn.   

Zwemmers zullen de mogelijkheid krijgen om tijdens het CVB hieraan te voldoen. 

• De zwemclubs in Vlaams-Brabant verkiezen om met al hun zwemmers samen aan een wedstrijd 

deel te nemen. 

De zwemfeesten die ingericht worden in het kader van het CVB zijn normale wedstrijden volgens de VZF-

reglementen.  Het Provinciaal Bestuur legt wel een aantal regels op betreffende de te zwemmen 

programma nummers, de inschrijfmodaliteiten, etc. zodat maximaal aan bovenstaande uitgangspunten 

voldaan wordt.  Het Provinciaal Bestuur geeft de inrichtende clubs een verregaande vrijheid bij de 

praktische implementatie. 

 

Basiselementen van het CVB 
 

• Het B-Circuit vervalt vanaf september 2016.  De B-wedstrijden die reeds op de kalender (september 

2016 tot december 2016) staan worden automatisch vervangen door een CVB-wedstrijd. 

• Het CVB valt onder de reglementen van VZF.  De sportreglementen zijn van toepassing. 

• Het aantal starten per wedstrijd is voor alle deelnemers beperkt tot 3 (exclusief eventuele 

aflossingen en optionele nummers).  Indien de timing van het zwemfeest het toelaat of vereist kan 

hiervan in beide richtingen afgeweken worden. 

• CVB-wedstrijden richten zich naar alle zwemmers uit de provincie Vlaams-Brabant & Brussel.   

o Ter aanmoediging van de minder snelle zwemmers wordt er een apart klassement 

opgemaakt voor zwemmers met een inschrijftijd boven en onder de A-limiet.  Meet 

Manager kan zo’n gescheiden klassement automatisch genereren.  De handleiding, 

beschikbaar op de website van het Provinciaal Bestuur, kan als leidraad gebruikt worden. 

o Het systeem van poules gebruikt tijdens het B-circuit (opsplitsing van de provincie in twee 

delen) vervalt. 

o Indien blijkt dat er te weinig inschrijvingen zijn mogen clubs van buiten de provincie 

uitgenodigd worden.  Het is niet toegelaten zwemmers aangesloten bij Vlaams-Brabantse 
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of Brusselse clubs te weigeren (voor zover ze aan de inschrijfvoorwaarden vermeld op het 

voorprogramma voldoen) wanneer er clubs van buiten de provincie ingeschreven zijn. 

o Clubs zijn niet verplicht om deel te nemen.  Clubs moeten er mee rekening houden dat een 

zwemmer slechts mag deelnemen aan het PK indien hij minstens alle nummers 

gezwommen heeft die vastgelegd worden in het PK-reglement.  (al dan niet tijdens een 

CVB-wedstrijd).  We verwijzen naar het document Toelichting bij het PK. 

• Het Provinciaal Bestuur probeert in samenspraak met de organiserende clubs om 2 CVB-

wedstrijden per maand in te richten.  Bij het opstellen van de kalender streven we ernaar maximaal 

1 CVB-wedstrijd per weekend in te richten. 

o Een club stelt zich kandidaat om een CVB-wedstrijd op een bepaalde datum in een bepaald 

zwembad in te richten.  Het Provinciaal Bestuur beslist of de wedstrijd kan doorgaan, legt 

de te zwemmen nummers vast, kent de kamprechter en zwemrechter toe.   

o Clubs zijn niet verplicht om een CVB-wedstrijd in te richten.  Startende clubs of clubs die 

hun zwembad niet kunnen afhuren voor een wedstrijd kunnen deelnemen aan CVB-

wedstrijden zonder zelf een wedstrijd in te richten. 

o Clubs die een wedstrijd op de kalender Vlaams-Brabant wensen te plaatsen moeten 

verplicht minstens één CVB-wedstrijd inrichten tijdens hetzelfde zwemseizoen.  

o De nieuwe CVB-wedstrijden zorgen niet voor een extra belasting op de wedstrijdkalender.  

Clubs behouden hun mogelijkheden om “open” wedstrijden in te richten 

• Klassement 

o Voor de zwemmers van 9 en 10 jaar wordt een klassement opgemaakt per geboortejaar.  

Deze zwemmers kunnen geen A-tijd behalen.  Er worden telkens 3 medailles of certificaten 

uitgereikt (3 medailles jongens 9 jaar, 3 medailles meisjes 9 jaar, ….) 

o Voor de zwemmers van 11 tot 14 jaar worden de klassementen opgemaakt per 

leeftijdscategorie (11-12, 13-14).  Zwemmers met inschrijftijd onder en boven de A-limiet 

worden apart vermeld op de uitslag.  Er worden 3 medailles of certificaten uitgereikt per 

leeftijdscategorie (3 medailles B-zwemmers jongens 11-12 jaar, 3 medailles A-zwemmers 

jongens 11-12 jaar, …) 

o Voor de oudere zwemmers wordt een klassement opgemaakt - telkens opgesplitst in 

zwemmers met inschrijftijd onder en boven de A-limiet - voor de categorie “15-16 jaar” en 

“17 jaar en ouder”.  De organiserende club mag vrij kiezen om al dan niet medailles of 

andere prijzen uit te reiken.  De keuze moet vermeld staan op het voorprogramma. 

• Controle over de wedstrijdduur 

o Aangezien de poules afgeschaft worden en er geen verplichting is voor de clubs om deel te 

nemen bestaat het risico dat een wedstrijd veel te kort of veel te lang wordt.  Om de 

inrichtende club te helpen mag zij met een systeem van al dan niet te betalen 

voorinschrijvingen werken.   

o Indien voorinschrijvingen van toepassing zijn worden de details op het voorprogramma 

kenbaar gemaakt 

o Bij wijze van voorbeeld kunnen “te betalen voorinschrijvingen” op volgende wijze verlopen: 

Elke organisator laat zijn voorprogramma tijdig goedkeuren zodat het minimaal 3 maand op 

voorhand kan doorgestuurd worden naar alle clubs in Vlaams-Brabant.  De uitgenodigde 

clubs hebben tijd tot 2 maand voor de wedstrijd om een voorinschrijving in te dienen en  te 

betalen.  De namen van de zwemmers of de te zwemmen nummers moeten niet vermeld 
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worden.  Een voorinschrijving is pas geldig na betaling van het voorinschrijvingsrecht 

(indicatief: 4 € per zwemmer).  Het geld moet uiterlijk 2 maand voor de wedstrijd op de 

rekening van de inrichtende club staan. 

o De normale procedure voor inschrijving wordt gevolgd.  Clubs die minder zwemmers 

inschrijven dan beloofd verliezen het voorinschrijvingsgeld.  Het totaal betaalde 

voorinschrijvingsgeld voor de zwemmers die effectief ingeschreven worden, mag 

afgetrokken worden van het startgeld.   

Voorbeeld: club ABC belooft met 20 zwemmers te komen en betaalt hiervoor 80 € 

voorinschrijvingsrecht.  Op het moment van inschrijving zijn er slechts 15 zwemmers die 

elks 5 € startgeld moeten betalen (totaal 75 €).  Het startgeld mag verminderd worden met 

15 keer het voorinschrijvingsrecht (60 €).  ABC maakt een bijkomende storting van 15 €.   

De inrichtende club zal aan de VZF een bijdrage per start voor de 15 effectief ingeschreven 

zwemmers betalen. 

De voorinschrijvingsgelden voor de niet ingeschreven zwemmers (5 keer 4 € = 20 €) zijn 

voor de clubkas van de inrichtende club. 

Na het verstrijken van de voorinschrijvingstermijn hebben clubs de mogelijkheid om nog 

meer zwemmers in te schrijven dan het aantal vermeld op de voorinschrijving of om zich 

nog als club in te schrijven met hun zwemmers. Deze aanvragen worden dan door de 

organiserende club nog aanvaard in de mate dat de maximale wedstrijdduur dit nog 

toelaat. Zwemmers waarvoor een voorinschrijving werd gedaan hebben natuurlijk 

voorrang.  Zwemmers van andere clubs waarvoor wel een voorinschrijving werd gedaan 

hebben natuurlijk voorrang. 

o Zodra de inrichtende club vaststelt dat er te veel inschrijvingen zijn mag ze beslissen om 

maatregelen te nemen om de wedstrijdduur binnen de normen te houden.  De inrichtende 

club vermeldt op het voorprogramma op welke basis deze situatie zal opgevangen worden. 

De club heeft volgende mogelijkheden: 

▪ De toegevoegde wedstrijdnummers te schrappen (in de mate van het mogelijke de 

aflossingsnummers behouden) 

▪ De laatst ingeschreven clubs te weigeren 

▪ Het aantal voorinschrijvingen per club te beperken.  Het staat de inrichtende club 

vrij te kiezen op welke basis dit gebeurt.   

▪ Indien overwogen wordt de deelname aan een 200m vlinder of 400m wissel te 

beperken vragen we de clubs dit niet te doen voor de 14 jarigen (of 13 jarigen 

indien de wedstrijd tijdens de jaarhelft na het PK doorgaat).  Dit nummer is immers 

een voorwaarde voor de 14-jarigen om te mogen deelnemen aan het PK. 

▪ De wedstrijd over 2 dagdelen tijdens hetzelfde weekend in te richten.  (Er moet een 

nieuw voorprogramma ingediend worden bij VZF) 

o Indien de inrichtende club vaststelt dat er te weinig inschrijvingen zijn mag ze volgende 

maatregelen nemen (De inrichtende club vermeldt op het voorprogramma op welke basis 

deze situatie zal opgevangen worden). 

▪ Clubs binnen de provincie nogmaals uitnodigen 

▪ Bijkomende nummers op het programma plaatsen.  Naast de 2 CVB-nummers kan 

een zwemmer – voor zover het VZF reglement dit toelaat - aan een derde (of 

vierde, …) nummer deelnemen.  Bij voorkeur, conform de VZF doelstellingen, 



¶  
 

Criterium Vlaams-Brabant 12 juli 2017 Pagina 4 

worden in eerste instantie aflossingsnummers toegevoegd.  Deze optionele 

nummers moeten op het voorprogramma vermeld staan.  (Indien optionele 

nummers worden toegevoegd zal de inrichtende club een aangepast 

voorprogramma indienen bij VZF) 

▪ Clubs van buiten de provincie uitnodigen.  De organiserende club neemt de nodige 

maatregelen zodat een lokale club (die tijdig inschrijft) nooit geweigerd wordt ten 

opzichte van een club van buiten de provincie. 

▪ Er kan in die gevallen afgeweken worden van de timing betreffende de 

voorinschrijvingen.  De timing betreffende de uiterste inschrijfdatum (zie VZF-

reglement) blijft steeds van toepassing. 

• Startgelden 

o De inrichtende club heeft volledige vrijheid over het startgeld.  Vergeet niet dat er steeds 

een vast startgeld aan VZF moet betaald worden.  Het voorinschrijvingsrecht ligt ook vast 

en wordt nooit teruggestort aan de deelnemende club. 

o Het vereiste startgeld moet vermeld staan op het voorprogramma. 

o Het Provinciaal Bestuur biedt de mogelijkheid om het startgeld aan te passen in functie van 

de te zwemmen afstand. 

Voorbeeld: 50 m  2,00 €; 100 m  2,50 €; 200 m  3,00 €; 400 m  4 €; 800 m  6 € 
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Programma CVB 2017-2018 
 

Clubs stellen een datum voor waarop ze een CVB-wedstrijd wensen in te richten. 

Het Provinciaal Bestuur beslist over het programma, rekening houdend met bv. de grootte van het bad of 

de wedstrijddatum. 

De inrichtende club mag de volgorde van de wedstrijdnummers aanpassen. 

We verwijzen naar de Excel Sheet in bijlage voor het programma. 


