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Reglement clubkampioenschap 
 
Tijdens het clubkampioenschap worden zwemmers uit verschillende afdelingen/categoriën tot 
clubkampioen gekroond gebaseerd op onderstaande criteria/reglementen. 
 

- Bij de vergunninghouders (groenen en masters) wordt een onderscheid gemaakt tussen 
volgende categoriën telkens met de wedstrijden vermeld die gezwommen dienen te 
worden om te kunnen meedingen voor de titel van clubkampioen. 
Over alle categoriën heen is er dan nog eens bij de dames en bij de heren de algemeen 
clubkampioen. 

o 9-10 jaar jongens: 50m vrije slag, schoolslag en rugslag 
o 9-10 jaar meisjes: 50m vrije slag, schoolslag en rugslag 
o 11-12 jaar jongens: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o 11-12 jaar meisjes: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o 13-14 jaar jongens: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o 13-14 jaar meisjes: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o 15-16 jaar jongens: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o 15-16 jaar meisjes: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o 17+ jaar jongens: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o 17+ jaar meisjes: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o masters heren: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 
o masters dames: 50m vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag 

 
- Bij de niet-vergunninghouders (witten) worden de categoriën gekozen volgens de 

groep waarbij ook vermeld wordt wat er gezwommen moet worden om mee te doen 
als clubkampioen van die welbepaalde groep. 

o Zeepaardjes: 25m vrije slag en rugslag 
o Schildpadjes: 50m vrije slag en rugslag 
o Kikkers: 50m vrije slag en rugslag 
o Zeesterren: 50m vrije slag, rugslag en schoolslag 
o Haaien: 50m vrije slag, rugslag en schoolslag 
o Vinvissen: 50m vrije slag, rugslag en schoolslag 
o Juniors A: 50m vrije slag, rugslag en schoolslag 
o Juniors 15+: 50m vrije slag, rugslag en schoolslag 

 
- Bij de trainers en veteranen wordt er een onderscheid gemaakt tussen heren en dames. 

Om aanspraak te maken op de clubkampioenstitel moet er 50m vrije slag, rugslag en 
schoolslag gezwommen worden. 
 

- De tijden van de te zwemmen wedstrijden worden opgeteld. Per categorie is de 
clubkampioen de zwemmer met de snelste totaaltijd. 
 

- Een zwemmer is niet verplicht aan de opgelegde wedstrijden deel te nemen maar kan 
dan ook geen aanspraak maken op de titel van clubkampioen. 


