
 

Reglement Vlaamse Jeugdkampioenschappen 

1. Aan de VJK kunnen enkel zwemmers deelnemen die in het bezit zijn van een 
competitievergunning bij een club, aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie. 

2. De VJK staan open voor de categorieën meisjes 11-13 jaar en jongens 11-14 jaar. De 
aangeduide leeftijdscategorie is de leeftijd die de zwemmers hebben op 31 december van 
het kalenderjaar in kwestie. 

3. Op het programma van de VJK worden volgende afstanden en nummers gezwommen: 

Meisjes en jongens 11-12 jaar: 
Vrije slag: 100m - 200m - 400m - 800m (800m enkel vanaf 12 jaar) 
Schoolslag: 100m - 200m 
Rugslag: 100m - 200m 
Vlinderslag: 100m 
Wisselslag: 200m 

Meisjes 13 jaar en jongens 13-14 jaar: 
Vrije slag: 100m - 200m - 400m - 800m (800m enkel meisjes) - 1500m (1500m enkel 
jongens) 
Schoolslag: 100m - 200m 
Rugslag: 100m - 200m 
Vlinderslag: 100m - 200m 
Wisselslag: 200m - 400m 

4. Zwemmers die aan de individuele nummers deelnemen dienen de limiettijd op 200m 
wisselslag of op 400m vrije slag gezwommen te hebben in het voorgaande kalenderjaar. 
De geselecteerde zwemmers zijn niet verplicht om aan deze nummers deel te nemen op 
de Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Het omgekeerde geldt wel, voor deelname aan 
200m wisselslag of 400m vrije slag is het behalen van de limiettijd op het nummer in 
kwestie een vereiste. Voor deelname aan lange afstandsnummers (800m vrije slag en 
1500m vrije slag) is het behalen van de limiettijd op 400m vrije slag vereist. Van lange 
afstandsnummers worden er maximaal twee reeksen per leeftijdsjaar georganiseerd. 

5. De limiettijden op 200m wisselslag en op 400m vrije slag kunnen gezwommen worden 
in zowel een 25m- als in een 50m bad en dit van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019. De 
limieten voor de VJK 2020 zijn als volgt: 

MEISJES JONGENS 

11 jaar 
400 vrije slag 06:18,46 11 jaar 

400 vrije slag 06:14,11 
200 wisselslag 03:22,77 200 wisselslag 03:23,12 

12 jaar 
400 vrije slag 05:49,35 12 jaar 

400 vrije slag 05:50,90 
200 wisselslag 03:05,61 200 wisselslag 03:05,49 

13 jaar 
400 vrije slag 05:26,56 13 jaar 

400 vrije slag 05:14,58 
200 wisselslag 02:53,83 200 wisselslag 02:48,73 

  14 jaar 
400 vrije slag 05:00,19 
200 wisselslag 02:38,24 


