
Verslag voorbereidende vergadering VSC – 29/08/2019 

 

Aanwezig: Ria Van den Broeck, Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Ronny Buggenhout, 
Etienne Desfossés; op vraag VSC ook even Martine Vloeberghen 

Verontschuldigd: Pascale Verbauwen 

1. Ria opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
2. Terugblik op de zomerwedstrijden en verdere commentaren 

a. Ronny heeft statistieken overgemaakt 
b. Er waren minder boetes, maar soms werd er toch behoorlijk veel boven 

limiettijden gezwommen 
c. Conclusie hierbij: het niveau zakt, wedstrijden worden groter 
d. Toekomst: in 2020 zijn de limieten niet veel scherper; ze moeten wel op 

voorhand gezwommen worden (met als doel dat er harder moet gewerkt 
worden in de clubs) 

e. Een mail met voorstel Pascale m.b.t. extra dag zomercriterium (voor 15-16 
jarigen daags voor BK 15+) werd gestuurd naar trainers, niet naar de leden 
van de VSC. Ronny kreeg deze mail en zal het bericht aan alle leden VSC 
overmaken 

f. Nieuwe leden trainerscommissie: Mathias De Geeter (ISWIM), Lieselotte De 
Smet (MEGA), Martin Balcaen (GOLD). Kennelijk voorzien om op 7/9 samen 
te komen? 

g. FIRST organiseert VZC in GENT – 10 banen. Hier zijn geen limiettijden. In 
principe kan er geen probleem zijn qua tijdsoverschrijding omdat het op 10 
banen kan. 

h. VSC wacht verslag van de vergadering van de trainerscommissie af. 
i. Vraag over officials per halve dag / hele dag: het stond duidelijk in de 

reglementering. B(J)K heeft zijn reglement: niet “per sessie” : per dag, want 
geen VP.  

j. Het Vlaamse Zomercriterium: voortaan een voorzitter en 2 kamprechters. 
k. Incident met één Franstalige en één Nederlandstalige official n.a.v. BK 15+: 

voorstel van de VSC om de beslissing te laten nemen door RvB van de KBZB 
3. 'Sportreglementen' - versie 9_2019: integratie van aanpassingen / interpretaties volgt 

(er komt wel geen overzicht van wijzigingen, dit zou een “dubbele publicatie” 
betekenen) - 'Aanpassingen/Interpretaties Sportreglementen' - nieuwe versie: huidig 
document wordt “geledigd” 

4. Integratie G-zwemmen 
a. Stand van zaken – verslag vergadering 22/8/2019: - G-

zwemmen  +  beslissingen integratie opleiding TAK. Slides en tekst voor 
cursus TAK worden in vorming voorzien, hierdoor worden enkele andere 
slides geschrapt (Masters, 9-en 10-jarigen, dubbelzwemmen). Opleiding voor 
K en J: te voorzien door G-commissie.  

b. Op VK/BK moeten Danny Uyttersprot, Bart De Wulf of Etienne Desfossés 
aanwezig zijn voor jurering als er G-zwemmers zijn – af te spreken qua 
vergoeding als dat los staat van de officiële jury. Vergunningsnummer – te 
checken met Pascale. 

5. Opleidingen 2de semester 2019: kunnen niet meer in het “Huis van de Sport” in 
Berchem. Concreet gaat de opleiding TAK voor de kandidaten van Antwerpen door in 
Wezenberg. Overige opleidingen: nog af te spreken. Data blijven wel behouden. 



6. Homologaties 
a. Luc VL Temse (nog op te maken met inbegrip van AEI) en Ronse (nog te 

doen) 
b. Ria Landen er zou wel degelijk een wedstrijdbad komen, bouwplannen 

ontvangen ter inzage. Homologatie van Leuven (startblokken) en Ternat zijn 
OK (verslag werd overgemaakt) 

c. Etienne: Herentals en Mol buitenbad in orde, Aartselaar en Hasselt nu ook 
administratief in orde. 

d. Vraag Ronny: wie gaat Diksmuide homologeren? (wedstrijd in november 
2019) – na de vergadering heeft Luc VL laten weten dat te willen doen. 

7. Varia 
a. Badge: geen CV nummer want neutraal. “kamprechter” en “examinator” groter 

lettertype (groter dan naam). Bovenaan functie, onderaan naam. Kleur en logo 
zijn prima. Voorbeeld als voorstel hierbij. 

b. Datum volgende meeting: 26 september, 13u30, Merelbeke 
8. Hoe zien wij de toekomst – voorbereiding onderhoud Raad van Bestuur (vanaf hier 

met Martine). 
a. Opleidingen en reglementen: moeten in VSC 
b. Ontslag Ronny en opgestelde kandidatuur al op website, stand van zaken? 

i. Nog geen kandidaturen 
ii. Oproep komt opnieuw op website met een nieuwsbrief 
iii. KP worden niet apart aangeschreven 
iv. Eventueel uitstel tot eind oktober als er tegen eind september geen 

kandidaten zijn 
v. Als een kandidaat zich voorstelt (via club en met CV), wordt dit 

bekeken door VSC die advies geeft aan RvB 
c. Selecties internationale wedstrijden – limiettijden worden voorgesteld aan 

NSC door technische directeurs (Ph. Midrez en K. Van Buggenhout). 
Afwijkingen zijn voor VSC niet correct, limiettijden zijn te halen. 

d. Samenstelling VSC: 5 leden (één per provincie), 2 leden daarbij voor 
opleidingen en reglementen. Verdere verantwoordelijkheden (G-zwemmen, 
…) onder deze 7 leden te bekijken. 

e. VSC leden wachten op datum van voorzitter RvB om samen te zitten. Martine 
zal hem contacteren om een onderhoud te plannen (2/9 is het vergadering 
RvB). 

f. Kennelijk zijn er nog veel ideeën: bv. Sportcommissie omvormen naar een 
officialcommissie; sportcommissie met trainers, Werkgroepen / item? 

9. Ria bedankt iedereen en sluit de vergadering. 

 


