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Beste zwemmers, 

Het openwater zwemseizoen begint er stilletjes aan te komen en dat wil 

zeggen dat er weer mutsen moeten besteld worden. 

 

Maar wat is nu eigenlijk open water zwemmen ? 

Open Water zwemmen is de tak van het wedstrijdzwemmen die plaats 

vindt in Open Water. Er wordt gezwommen in meren, rivieren, plassen, 

daarnaast wordt er internationaal ook in open zee gezwommen. Er worden 

twee zwemstijlen gezwommen, namelijk schoolslag en vrije slag over 

afstanden gaande van 1 km tot 25 km.  

Je kan in competitieverband mee zwemmen maar anderzijds ook recreatief 

meedoen!  

 

Waarin ligt de uitdaging bij open water zwemmen ? 

Je zwemt in de vrije natuur, wat dus betekent dat je moet opboksen tegen 

de weersinvloeden (vb. storm, regen, koude, enz…).  Er liggen geen 

zwembadlijnen in het water, en ook geen lijn op de bodem die de rechte lijn 

aangeeft. Je moet je dus goed oriënteren. Het leukste van allemaal is dat je 

allen samen vertrekt in 1 grote groep, er wordt in de meeste gevallen 

tactisch gezwommen… demarreren hoort er bij. Het is niet altijd de 

sterkste die wint want je moet ook wat inzicht hebben.  

Indien u aan openwater wedstrijden wil mee zwemmen in competitie, 

gelieve dit dan mede te delen aan de Jef of aan de sportsecretaris 

Er zal dan voor u een siliconen voorgedrukte muts aangevraagd worden die 

uw eigendom blijft en waarmee je steeds dient te zwemmen m.a.w u zult 

dan steeds hetzelfde mutsnummer hebben. Let wel, de voorbedrukte 

siliconen badmutsen kosten de club 8 euro / stuk.  

Enkel een muts aanvragen wanneer u aan zeker één of meerdere OW 

wedstrijden wenst mee te zwemmen, ook vermelden welke stijl u wenst te 

zwemmen. (VS en/of SS) 

Wanneer u extra info wenst ivm het openwater zwemmen, of u zit nog met 

vragen gelieve de Jef te contacteren. Jozef.hufkens@pandora.be  

 

Groetjes en veel zwemplezier, 
ZGEEL-bestuur 
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