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VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN 
 
Datum: 29 april 2020 
Plaats: Via Microsoft Teams op afstand 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés, 

Danny Uyttersprot, Thierry Dolet, Luc Van Laere (leden V.S.C.-zwemmen). 
Mevrouw Pascale Verbauwen (personeelslid V.Z.F.) 

Verontschuldigd: De heer Koen Van Buggenhout (Technisch directeur Topsport) (heel kort 
aanwezig) 

Afwezig:  
Uitgenodigd:  
 

1. Verwelkoming. 
-     Voorzitter Ria verwelkomt iedereen. 

 

2. Bespreking Q&A sessie, vragen en antwoorden. 
- Deze worden in een afzonderlijk document opgemaakt en overgemaakt aan Pascale. 

 

3. Wedstrijden in coronatijd. 
- Afhankelijk van de Veiligheidsraad en de locale overheid wordt afgewacht wat mogelijk is en mogelijk zal 

worden. 
- De clubs mogen hun geplande wedstrijden op de voorziene manier doorgeven aan de V.Z.F.. Niemand weet 

onder welke voorwaarden en onder welke omstandigheden deze wedstrijden zullen kunnen georganiseerd 
worden: aantal zwemmers, officials, met of zonder publiek. 

- Gaat iedere official bereid zijn om te fungeren gezien de diverse leeftijdsgroepen? 
- Voorgesteld wordt om een bevraging bij de clubs te doen i.v.m. het al dan niet meewerken aan een ‘heropstart’ 

met beperkte mogelijkheden en capaciteit. 
- Alle theoretische opleidingen voorzien voor het najaar 2020 worden afgelast, zodat de kandidaten die hun 

theoretische proeven hebben afgelegd sinds najaar 2019 de kans krijgen om eerst hun praktische stages en 
proeven te beëindigen. Hopelijk kunnen we vanaf 2021 alles terug organiseren. 

 

4. Homologatie zwembaden – Advies i.v.m. startblokken Tremelo 
- Na grondige evaluatie en bespreking is het V.S.C.-zwemmen tot de vaststelling gekomen dat enkel het plaatsen 

van nieuwe startblokken de enige oplossing is om het zwemgebeuren veilig en correct te laten verlopen. 
 

5. Varia 
-  Zijn we met de VZF klaar om transgenders en X-atleten tot onze  

competities toe te laten? Dit punt wordt door Gretl Van Damme (V.Z.F.) meegenomen in haar contacten met 
V.S.F. en ICES. 

- Regelgeving herhalen i.v.m. wedstrijden met deelnemers Parantee. Pascale gaat aan de clubs met G-zwemmers 
vragen dat zij aandringen bij de organisatie van een wedstrijd om op het programma naast het 
vergunningsnummer (30……/… of 40……/…) ook de uitzonderingscodes te laten vermelden. 

- Data Nationale kampioenschappen in 2021: Luc stuurt een e-mail naar de leden van N.S.C. om hun akkoord te 
geven, zodat de clubs die in kader van schrapping van een buitenlandse stage in 2020 een voucher hebben 
gekregen voor hun buitenlandse stage voor 2021 hun verblijf kunnen regelen. 
De vrijstelling voor het leveren van officials aan LZK en British School wordt verlengd  met de periode van 
stilstand als gevolg van de corona maatregelen.  

- Bijscholing K en J eind 2019, aanvang 2020 over integratie G-zwemmen: er moet nog bepaald worden wat er wordt 
gedaan met de afwezigen. Nog te bepalen door VSC-zwemmen. 

 
 


