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Bestuursleden: 

 Stevens Wim, Schreurs Veerle, Van Dijck Tony, Jacobs Joeri, De Wit Ann, Kestens Sylvia, Van Den Broeck Ria 

Uitgenodigd Vlaams Sportbestuur: 

 Buvé Patrick 

Uitgenodigd Beheerraad: 

 Van De Voorde Maurice, 

 

Clubs: 

 AART – AZS – BEST - DDAT – DIZV – KVZP - LOR – LSVZ – SCSG – SCWR –SCZ – STT –  

 TZ – WLW – ZCK – ZCT – ZIOS – ZORO 

 
De wedstrijden die in aanmerking komen voor het B-Circuit 2015 zijn de volgende: 

 

10/01/16  TZ Tienen 10/01/16  DIZV  Dilbeek 

17/01/16  ZCT  Tremelo 13/03/16  WLW  Sint-Pieters-Leeuw 

31/01/16  BEST  Leuven 01/05/16  ZIOS  Liedekerke 

20/02/16  ZORO  Overijse 15/05/16  LOR  Londerzeel 

06/03/16  AZS  Aarschot 19/06/16  AART  Meise 

LSVZ  Landen  KVZP  Vilvoorde 

STT  Tienen ZCK  Kapelle-Op-Den-Bos 

SCZ  Zaventem DDAT  Asse-Ternat 

 SCSG  Strombeek 
 

 

 

De twee groepen voor 2016 zijn de volgende: 

 

Groep A: TZ Groep B: DIZV 

 ZCT  WLW 

 BEST  ZIOS 

 ZORO  LOR 

 AZS  AART 

 LSVZ  KVZP 

 STT  ZCK 

 SCZ  DDAT 

   SCSG 

  (SCWR) 
 

 

De clubs zijn gehouden uitnodigingen te sturen naar alle clubs van hun groep van 1 januari tot 31 augustus. 

De clubs die een B-Circuit inrichten van 1 september tot 31 december nodigen alle clubs uit. 

 

 

Een zwemmer(ster) die een A-limiet behaald heeft vóór de inschrijfdatum van een B-wedstrijd, mag enkel 

ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij geen A-limiet heeft. 

 
Indien het programma het toelaat en zij binnen de overeengekomen streeftijd blijven, mogen zij bevriende clubs 

uitnodigen. 

 

Het is de clubs toegelaten om 400 vs of 400 ws of 200 vl in te richten (11+12, 13+14, 15+16 jarige) beperkt tot 3 reeksen 

meisjes en 3 reeksen jongens (max. 30 min.) of aflossing wedstrijd  toe te voegen. Deze disciplines zullen enkel mogen 

plaatsvinden na de officiële wedstrijd van het B-Circuit, tevens dient de tijdslimiet van 4 uren gerespecteerd worden. 
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De wedstrijdprogramma’s werden als volgt verdeeld: 

 

Club 50 M 100 M 200 M 400 M 

 

TZ vlinder (*) vrije school 17 tot 19+ (dames & heren)  

DIZV vrije wissel rug 17 tot 19+ (dames) 

ZCT school rug vrije 

WLW vlinder (*) vrije school 17 tot 19+ (heren) 

BEST Vlinder (*) school vrije 17 tot 19+ (dames & heren) 

ZIOS rug school wissel 15 tot 16 (dames) 

ZORO vrije wissel rug 11 tot 12 (dames) 

KVZP school rug wissel 15 tot 16 (heren) 

AZS rug wissel school 13 tot 14 (dames & heren)  

LOR vrije rug wissel 13 tot 14 (dames) 

AART rug school vrije 13 tot 14 (heren) 

LSVZ vrije rug wissel 11 tot 12 (heren) 

STT school wissel rug 10 jarige (gemengd) 

ZCK vlinder (*) vrije school 10 jarige (gemengd) 

SCZ rug wissel vrije 11 tot 12 (heren) 

DDAT school vrij wissel 11 tot 12 (dames) 

SCSG vlinder (*) school rug 10 jarige (gemengd) 

 

(*) voor de jaren 13+14 – 15+16 – 17+18 en 19 en ouder is het 100 vl of 50 vl. 
 

 

Elke zwemmer vanaf geboortejaar 2005 (11 jaar) mag maximum 3 maal inschrijven per wedstrijd. 

 

De inrichtende club mag met voorinschrijvingen werken om een overzicht te krijgen van de wedstrijdduur in 

functie van de tijdslimiet van een wedstrijd (max. 4 uur). Om binnen de tijdslimiet te blijven, kunnen de volgende 

maatregelen genomen worden in volgorde van: 

1 Beperking tot 2 starts per deelnemer, dit eveneens voor de inrichtende club 

2 De laatst ingeschreven club schrappen (dit enkel na het opleggen van 2 starts per deelnemer) 
 

 

Hij of zij mag dezelfde wedstrijddag niet deelnemen aan een 200 meter en een 400 meter {dus wel 50+100+(200 of 

400)}. 

 

 

Een zwemmer(ster) van de inrichtende club die een A-limiet behaald heeft vóór de inschrijfdatum van een B-wedstrijd, 

mag buiten mededinging deelnemen aan de nummers waarvoor hij een A-limiet heeft. 

 

 

 

 

Minimum medailles en prijzen dient voorzien voor volgende leeftijden (geen leeftijden samenvoegen): 

 9 jarige 1x3 

 10 jarige 1x3 

 11 + 12 jarige 1x3 

 13 + 14 jarige 1x3 

 15 + 16 jarige 1x3 

 17 + 18 jarige 1x3 

 19 en oudere 1x3 

 

Zwem- en inrichtingsreglementen zijn deze die gelden bij de Vlaamse Zwemfederatie 

 

Voor de Provincie Vlaams-Brabant Zwemmen 

Antoon Van Dijck 


