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Vlaamse Jeugd Talent Challenge 2021 
Reglement en richtlijnen 

Jarenlang organiseerde de Vlaamse Zwemfederatie de Vlaamse Jeugd Kampioenschappen. 
Dit was één van de belangrijkste wedstrijden van het zwemseizoen. De beste Vlaamse 
zwemmers en zwemsters van alle jeugdcategorieën streden er om de Vlaamse titels. 
 
Vanaf dit seizoen zijn er een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen. Één van de grootste 
gevolgen hiervan is dat we bij deze jeugdzwemmers geen titels van Vlaams kampioen zullen 
verdelen. Ook qua concept kent deze wedstrijd enkele grote veranderingen. Deze willen we 
graag verder in dit document toelichten. 
 
De VJTC 2021 wordt gehouden van 5 t.e.m. 7 februari 2021 in het Olympisch Zwemcentrum 
Wezenberg in Antwerpen. De organisatie is volledig in handen van de Zwemfed. 
 
De VZF hoopt heel wat zwemmers, coaches en toeschouwers te mogen ontmoeten op de 
VJTC en verheugt zich alvast op heel wat mooie en sterke wedstrijden. 
 
Omwille van de Covid-19 en de bijhorende maatregelen, behoudt de organisatie zich het 
recht om aanpassingen aan het programma en de organisatie door te voeren. 
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Programma en wijze van plaatsing 

Uitgangspunten en programma 

 
Bij een nieuw concept horen uiteraard een aantal nieuwe uitgangspunten. Belangrijk hierbij is dat de 
aangeduide leeftijd de leeftijd is die de zwemmers hebben op 31 december van het kalenderjaar in 
kwestie. Voor het VJTC 2021 gaat het om de volgende leeftijdsgroepen: 
 

• meisjes: 2010, 2009, 2008, 2007 

• jongens: 2009, 2008, 2007, 2006 

Op het programma van de VJTC worden volgende individuele afstanden en nummers gezwommen: 

• Meisjes 11-12 jaar / jongens 12-13 jaar: 
 
o Vrije slag: 100m - 400m 
o Schoolslag: 100m 
o Rugslag: 100m 
o Vlinderslag: 100m 
o Wisselslag: 200m 

 

• Meisjes 13-14 jaar / jongens 14-15 jaar: 
 
o Vrije slag: 100m - 200m - 400m 
o Schoolslag: 100m – 200m 
o Rugslag: 100m - 200m 
o Vlinderslag: 100m - 200m 
o Wisselslag: 200m - 400m 

 
Voor de meisjes 11-12 jaar en jongens 12-13 jaar wordt er, om de veelzijdige ontwikkeling te 
stimuleren, in meerkampvorm gezwommen. 
 
Bij de meisjes 13-14 jaar en de jongens 14-15 jaar wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling als 
wedstrijdzwemmer. Daarom organiseren we, voor deze groepen, finales op alle 200m nummers. 
Enkel tijdens deze finales zullen medailles te behalen zijn. 
 
De volgende aflossingsnummers worden volgens de zelfde leeftijdscategorieën gezwommen: 
 

o 4x100m vrije slag 
o 4x100m wisselslag 
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Kwalificatie-eisen 
 
Enkel zwemmers die in het bezit zijn van een competitievergunning bij de VZF kunnen aan deze 
wedstrijd deelnemen. 
 
Zwemmers met een dubbele nationaliteit, dienen in het bezit te zijn van hun Belgische 
identiteitskaart en dienen deze, vóór aanvang van de wedstrijden, voor te leggen aan het 
jurysecretariaat. 
 
Zwemmers die aan de individuele nummers deelnemen worden uitgenodigd op basis van hun 
ranking per leeftijdsjaar. Daarbij worden de FINA-punten van de absoluut snelste 200m wisselslag en 
de absoluut snelste 400m vrije slag samengeteld. 
 
De ranking wordt opgemaakt met de gezwommen tijden tussen 1 januari 2019 en 31 december 
2020. De top 50 zal een uitnodiging ontvangen met de expliciete vermelding van wie de ‘reserve 
zwemmers’ zijn. Clubs zullen binnen de 14 dagen na publicatie van de lijst de zwemmers die niet aan 
de start zullen komen per mail doorgeven aan pascale.verbauwen@zwemfed.be. Na deze periode 
zullen de clubs op de hoogte gebracht worden van de definitieve deelnemerslijsten. 

 

Meisjes 11-12 jaar en jongens 12-13 jaar 
 
Enkel uitgenodigde zwemmers en zwemsters kunnen aan de start verschijnen. Elke zwemmer uit 
deze categorieën is verplicht, om in te schrijven op minimum vier wedstrijden. Er mag maximum aan 
zes individuele wedstrijden deelgenomen worden. 
 

Meisjes 13-14 jaar en jongens 14-15 jaar 
 
Enkel uitgenodigde zwemmers en zwemsters kunnen aan de start verschijnen. Bij deze categorieën is 
er geen verplichting qua minimumaantal inschrijvingen maar ook binnen deze categorieën mag er 
aan maximum zes wedstrijden deelgenomen worden. De aflossingen en finales worden daarbij niet 
meegerekend. 

Wedstrijdbepalingen 

Leeftijdsgroepen en serie-indeling 

 
Er wordt gezwommen in leeftijdsgroepen. Dit is van toepassing bij de serie-indeling in de diverse 
programma nummers. 
 

• Meisjes 2010-2009 en 2008-2007 

• Jongens 2009-2008 en 2007-2006 

De series worden ingedeeld op basis van de inschrijftijden, behalve voor de 200m-wedstrijden, waar 
de serie-indeling zal gebeuren met reekshoofden. De zwemmers dienen daarom ingeschreven te 
worden met hun absolute besttijd (25m of 50m), gerealiseerd in de periode vanaf 1 januari 2019 tot 
en met 18 januari 2021. Geen enkele tijdsconversie van 25m naar 50m zal doorgevoerd worden bij 
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de opmaak van het programma. Tussentijden worden niet aanvaard als inschrijftijden (met 
uitzondering van de eerste zwemtijd van een aflossing). 
 

Inschrijvingen 

 
Inschrijvingen dienen, enkel via mail, verstuurd te worden naar: pascale.verbauwen@zwemfed.be. 
Dit uiterlijk op 22 januari 2021, vóór 9.00 uur. Bij laattijdig inschrijven wordt er een administratieve 
kost aangerekend van 350 euro. 
 

• Inschrijving met een Lenex file uit Team Manager. 

• Officials kunnen in TeamManager per dagdeel opgegeven worden: 

o 1 official vanaf drie zwemmers 
o 2 officials vanaf 10 zwemmers 
o 3 officials vanaf 20 zwemmers 
o ………… 
o Van de officials waarvan er geen dagdeel werd opgegeven, wordt aangenomen dat ze 
 voor iedere sessie kunnen fungeren. 
o De clubs dienen bij de inschrijving de naam en het CV-nummer van de afgevaardigde 
 (kan en mag elke dag of tijdens elke dag wisselen), op te geven. (zie II. administratieve 
 handleiding – 6.2.) 

 
De organisatie behoudt het recht om schrappingen door te voeren indien de vooropgestelde 
tijdsduur ernstig overschreven zou worden. 
 

Inschrijvingsgelden 

 

De inschrijvingsgelden voor de VJTC bedragen: 

• Individuele start: € 6 

• Aflossingen: € 10 

 

Het verschuldigde totaalbedrag zal in rekening worden gebracht bij de club en is verschuldigd bij 

inschrijving. 

 

Finale-indeling en reserves 

 
Op zaterdag- en zondagnamiddag worden er door de meisjes van geboortejaren 2008 en 2007 en de 
jongens 2007 en 2006 finales gezwommen voor alle 200m nummers. Indien er geen acht zwemmers 
ingeschreven zijn op een bepaald 200m-nummer, gaan deze rechtstreeks naar de finale. 
 
Afmeldingen voor de finales kunnen enkel doorgegeven worden door de afgevaardigde bij de 
jurytafel en dit binnen het half uur na bekendmaking van de uitslag van het betreffende 
programmanummer. 
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Te late finale afmeldingen voor de finales zullen worden beboet (zie tarievenlijst). Nadat alle 
afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale-indeling bekend gemaakt. Reserves 
hebben dezelfde verplichtingen als gekwalificeerde zwemmers voor een finale. 
 

Aflossingen (onder voorbehoud van de eventuele versoepeling van de Covid-maatregelen) 

 
Elke club die aan de aflossingen wil deelnemen, is welkom. Aan de aflossingen kan per club één 
aflossingsploeg per wedstrijdnummer deelnemen. 
 
Zwemmers die deelnemen aan de aflossingen dienen niet uitgenodigd te worden. Deze dienen niet 
nominatief ingeschreven te worden bij opmaak van de lenex. 
 
Aan de aflossingen kan per club, één aflossingsploeg per aangeboden wedstrijdnummer deelnemen 
bij de meisjes 11-12 jaar / 13-14 jaar en jongens 12–13 /14-15 jaar. 
 

Prijsbepaling - en uitreiking 

 

Algemeen 
 
Alle prijswinnaars dienen tijdig – op aangeven van de omroeper - hun prijs persoonlijk te komen 
afhalen op het podium. Elke prijswinnaar moet in clubtenue en met schoeisel verschijnen. 
 
Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de organisatie. Coaches en/of afgevaardigden brengen 
hun zwemmers hier best voorafgaand aan het evenement van op de hoogte. 
 

Klassement individuele zwemmers en zwemsters 

 

Meisjes 11-12 jaar en jongens 12-13 jaar 
Er wordt binnen deze categorieën geen individuele medailles of titels uitgereikt. Er wordt wel een 
ranking opgemaakt door optelling van de FINA punten van vijf individueel gezwommen wedstrijden. 
De top acht van elk leeftijdsjaar, meisjes en jongens, worden op zondagnamiddag voor de finales 
gehuldigd met een mooie prijs. 

 
Meisjes 13-14 jaar en jongens 14-15 jaar 
Ook binnen deze categorieën worden er geen individuele ‘Vlaamse kampioenen’ gekroond. Er 
worden enkel medailles uitgereikt bij de finales van de 200m-nummers. Daarnaast wordt er een 
ranking opgemaakt door optelling van de FINA punten van de zes individueel gezwommen 
wedstrijden. De top acht van elk leeftijdsjaar, meisjes en jongens, worden op zondagnamiddag na de 
finales gehuldigd met een mooie prijs. 
 

Finales 
 
De podiumplaatsen van de finales worden uitgereikt per leeftijdsjaar aan de drie snelste zwemmers 
met de Belgische nationaliteit. Een zwemmer met een buitenlandse nationaliteit, die binnen de drie 
snelste zwemmers eindigt, ontvangt de medaille volgens de plaats die hij/zij behaald heeft. 
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Aflossingen 
 
Voor elke aflossing worden vier gouden, vier zilveren en vier bronzen medailles uitgereikt. 
Enkel ploegen die volledig samengesteld zijn uit zwemmers met de Belgische nationaliteit en een 
vergunning bij de VZF kunnen een podium behalen bij de aflossingen. 
 

Clubklassement 
 
De meest complete club zal bepaald worden op basis van een plaats-puntentelling. De nummers 1 
t.e.m. 10 van een programmanummer en categorie, ook bij de aflossingen, krijgen respectievelijk 1, 
2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 en 10 punten. De finales worden niet meegerekend in de puntentelling, tenzij het 
gaat om een reeks die wegens acht deelnemers of minder als rechtstreekse finale geplaatst werd. 
De club met de meeste punten zal de Club Talent Trofee ontvangen. Er wordt een podiumfoto 
gemaakt van de hele club en deze wordt in uitvergroot formaat aan de club bezorgd. Daarnaast 
ontvangt de club ook een waardebon voor een Swimexperience of SwimAnalytics. 
 

Oproepkamer 

 
Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start in de oproepkamer te melden en daar te 
blijven tot er door de verantwoordelijke wordt aangegeven om zich naar het startplatform te 
begeven. Het zich niet tijdig melden in de oproepkamer kan uitsluiting tot gevolg hebben. De 
oproepkamer is uitsluitend toegankelijk voor de deelnemers die hier worden verwacht. 
Coaches kunnen zwemmers begeleiden tot aan de oproepkamer. Zodra de zwemmer zich heeft 
gemeld mag zij/hij niet langer worden begeleid door de coach. 
 

Accreditaties 

 
Trainers en afgevaardigden zullen over een polsbandje moeten beschikken om het zwembad te 
kunnen betreden. Deze bandjes kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij de ingang van het 
zwembad. In de enveloppe met de bandjes worden ook de programmaboekjes bijgevoegd. 
Het aantal bandjes per vereniging is als volgt vastgesteld: 
 

• 1 t.e.m. 9 deelnemers: 2 bandjes 

• 10 t.e.m. 19 deelnemers: 3 bandjes 

• 11 t.e.m. 20 deelnemers 4 bandjes 

• 21 t.e.m. 30 deelnemers 5 bandjes 

• 31 en meer deelnemers 6 bandjes 
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