
 
 

 

Provinciaal Bestuur Zwemmen Vlaams-Brabant en 
Zwemclub Lorelei Londerzeel nodigen u uit voor 
het Vlaams-Brabants Criterium Lange Afstand. 
 

   
 
 

Waar: Boom (25m, 6 banen) 
Wanneer: zondag 29 oktober en woensdag 1 november 2017 
 
 
Aan deze wedstrijd worden talrijke prijzen gekoppeld: 
- Geldprijs voor iedere zwemmer die een provinciaal record verbetert. 
- LORELEI stelt een bedrag van 250 euro ter beschikking voor die zwemmers(sters) die er in 
  slagen een baanrecord (zie tabel+ reglement hierbij) uit de afgelopen 11 edities te verbeteren 
- Per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarigen. 
- In deze wedstrijden worden ook de titels van Provinciaal Kampioen 800m vrij en 1500m vrij uitgereikt,  
  overeenkomstig het reglement van het PK. 
 
 
Inschrijvingen: 
- De inschrijving moet ons bereiken ten laatste op 22/10/2017; enkel Vlaams-Brabantse clubs 
  kunnen deelnemen. 
- De wedstrijd kent géén limieten voor het “PK”-gedeelte meer. Elke zwemmer moet met een officiële of  
  trainingstijd ingeschreven worden.   Gelieve niet in te schrijven ‘zonder tijd’. 
- 9- en 10-jarigen zwemmen 400m vrije slag. De reeksen worden gemengd gezwommen. 
- Startkaarten worden verrekend door het Provinciaal Bestuur aan 9 euro/start. De startkaarten 
  van de wedstrijden voor 9- en 10-jarigen worden verrekend aan 7 euro/stuk. 
- Voor verdere details omtrent de inschrijving, verwijzen we naar de voorprogramma’s in bijlage. 
 
 
 Voorinschrijvingen en beperkingen: 

Om reeds een idee te hebben van het aantal te verwachten inschrijvingen, willen wij u vragen 
uw deelname reeds te bevestigen bij Elke Seps (elke.seps@gmail.com) en dit vóór 
vrijdag 29 september 2017.  Graag een schatting van het aantal jongens en meisjes afzonderlijk  
doorgeven aub en dit voor beide dagen. 
In aansluiting met de reglementering in verband met wedstrijden over 400, 800 en 1500m 
wordt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, gezwommen met 1 of 2 zwemmers per baan. 

 
 
Officials: 
- Clubs zijn verplicht één official te leveren vanaf de eerste zwemmer, overeenkomstig de 
  sportreglementen voor lange afstandswedstrijden. Ook in geval van recordpogingen vragen wij 
  een extra official te voorzien. 
- Verder geldt: vanaf 10 zwemmers zijn 2 officials noodzakelijk, vanaf 20 zwemmers 3 officials en 
  zo verder. 
- Opdat de wedstrijd goed zou kunnen verlopen, is het zeer belangrijk dat elke club minstens het minimum  
  aantal officials voorziet.   Er wordt per 2 in een baan gezwommen, dus meerdere officials zijn welkom!   
  Mocht je over vrijwilligers (niet-officials) beschikken die aan de keerpunten willen staan, mag je deze  
  uiteraard ook doorgeven. 
- Voor alle officials van woensdagvoormiddag is er een ontbijt voorzien tijdens de juryvergadering 45 min  
  voor aanvang van de wedstrijd. 
 
 
 
 



Baanrecords: 
- Door Zwemclub Lorelei wordt een totale som van 250 euro ter beschikking gesteld voor de 
  zwemmers die er in slagen om tijdens de wedstrijden een baanrecord uit de vorige 11 edities te 
  verbeteren. De wedstrijden die hiervoor in aanmerking komen zijn: 800m vrije slag en 1500m 
  vrije slag, per twee leeftijdsjaren en per geslacht. 
- Per bovenvermeld wedstrijdnummer en per leeftijdscategorie zowel voor dames als voor heren is 

het mogelijk om een baanrecord te verbeteren. Het nieuwe baanrecord wordt echter enkel toegekend aan       

de snelste zwemmer uit eenzelfde leeftijdscategorie, indien meerdere zwemmers het oude baanrecord 

mochten verbeteren. 

- Het maximum bedrag dat de verbetering van één baanrecord oplevert is beperkt tot 25 euro. Eenzelfde   

zwemmer kan echter tijdens deze tweedaagse wedstrijd maximum 2 baanrecords behalen (800m vrij en 

1500m vrij) en aldus maximaal 50 euro opstrijken. 

- De totale pot van 250 euro wordt verdeeld over het aantal nieuw gezwommen baanrecords. 
- De uitbetaling van de baanrecords gebeurt op de prijsuitreiking in contanten, na afloop van de 
  wedstrijden van de 2de wedstrijddag aan alle AANWEZIGE recordhouders persoonlijk. Afwezigen 
  kunnen hun bankrekeningnummer mededelen aan het jurysecretariaat en zullen achteraf het 
  prijzengeld gestort krijgen op hun rekening. 
- Voorbeelden: 

- Er worden 8 nieuwe baanrecords gezwommen: 250 euro/ 8 = 31,25 euro/record, maar 
  aangezien het maximum bedrag van 25 euro hiermede overschreden is, krijgt elke nieuwe 
  recordhouder 25 euro. 
- Er worden 25 nieuwe baanrecords gezwommen: 250 / 25 = 10 euro/record. Elke nieuwe 
  recordhouder ontvangt 10 euro per gezwommen baanrecord. 

 
 
 
Programma en uitslagen 

- Het programma zal enkele dagen voor de wedstrijd op de website van de provincie staan.   Let op: 
de vermelde uren zijn slechts richturen!!!   Mogen we vragen dat de zwemmers tijdig in het 
zwembad aanwezig zijn. 

- De zwemmers zwemmen per 2 in één baan.   De oneven banen (1, 3, 5, 7, 9 en 11) starten als 
eerst en zwemmen rechts.   Deze zwemmers dragen een witte badmuts.   De even banen starten 
als tweede, zwemmen links en dragen een gele badmuts. 

- De uitslagen zullen ook zo snel mogelijk op de website van de provincie staan.    
 
 
Cafetaria: 
De deelnemende clubs zullen later op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden om ’s 
morgens en ’s middags iets te eten. 
 
Wij kijken reeds uit naar uw aanwezigheid! 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
Zwemclub Lorelei Londerzeel 

 

 

 

 

 

 



BAANRECORDS LANGE AFSTAND 

---------------------------------------------------- 

 

1500M VS  11-12J  VERMEYLEN JOLIEN   BEST   2006   19.24.16 

DAMES  13-14J  VERMEYLEN JOLIEN   BEST   2008   17.27.80 

15-16J  VERMEYLEN JOLIEN   BEST   2010   16.44.08 

17-18J  VERMEYLEN JOLIEN   BEST   2011   17.07.94 

19J +   VERMEYLEN JOLIEN  BEST   2013   16.56.68 

 

 

1500M VS  11-12J  BAUWENS WARD    AST   2005   18.09.78 

HEREN  13-14J  FRANCKX STAN        STT   2016   17.07.99 

15-16J  TRAP  ALEXANDER   STT     2013   16.16.07 

17-18J  COESSENS BORIS   SCSG  2011   16.24.86 

19J +   HENDRICKX LANDER        LAQUA   2016  15.35.85 

 

 

800M VS  11-12J  RAMAEL MAAIKE    BRABO  2008   9.57.88 

DAMES  13-14J  VERMEYLEN JOLIEN   BEST   2008   9.17.37 

15-16J  VERMEYLEN JOLIEN   BEST   2010   8.49.60 

17-18J  LAMBOT LAURENCE   LOR   2009   9.00.38 

19J +   VERMEYLEN JOLIEN  BEST   2013   8.58.79 

 

 

800M VS  11-12J  BAUWENS WARD    AST   2005   9.32.04 

HEREN  13-14J  BAUWENS WARD    AST   2007   8.52.33 

15-16J  SWILLEN TIMON       TZ        2015   8.22.51 

17-18J  VANDEVELDE AXEL   MEGA  2008   8.20.39 

19J +   CORTENS KEN   BEST   2013   8.27.79 

 

 

400M W  11-12J  VANDERSTAPPEN ASTRID  AST   2007   5.46.68 

DAMES  13-14J  KOEKS FEMKE    SCWR  2007   5.25.10 

15-16J  DE MEESTER SIMKE   DIZV   2002   5.19.27 

17-18J  LEETEN VEERLE    GZVN  2002   5.19.37 

19J +   BUELENS GRIET    LOR   2003   5.13.33 

 

 

400M W  11-12J  ETIENNE TOM    BEST   2006   5.45.38 

HEREN  13-14J  CORTENS KEN    BEST   2007   4.56.29 

15-16J  VANDEVELDE RAF   STT   2008   4.45.22 

17-18   DE HERTOG KJEL   SCSG  2008   4.41.24 

19J +   LECOUTERE JEROEN   BEST   2008   4.35.72 


