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VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN 
 
Datum: 8 februari 2021 
Plaats: Via Microsoft Teams op afstand 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés, 

Danny Uyttersprot, en Mark Van den Bosch (leden V.S.C.-zwemmen). 
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid VZF) 

Verontschuldigd: De heren Luc Van Laere en Thierry Dolet, Mevrouw Pascale Verbauwen (VZF) 
Afwezig:  
Uitgenodigd:  

 

1. Verwelkoming. 
Voorzitter Ria verwelkomt iedereen. 

 

2. Corona. 
- Situatie:  

• Het maximum aantal zwemmers per club wordt bepaald in samenspraak met de zwembadbeheerder in 
functie van de richtlijnen van de overheid  (in vorige verslag stond vermeld “50”, dat was op de moment van 
de vergadering, 18/01/2021). 

- Evaluatie FQM 2021: 
§ De feedback werd overlopen, lessen worden hieruit getrokken. 
§ Opmerkingen worden opgenomen in briefings voor clubs en jury. 

- Voorbereiding OFQM 2021: 
§ De jury werd vlot samengesteld op basis van vorige jury en overige beschikbare vrijwillige officials. 
§ Er zullen “zoommeetings” zijn met de deelnemende verenigingen (10/1) en officials (11/1). 
§ Timing: zaterdag start om 10u30, zondag om 10u; er zijn finales voor 800 en 1500 m voor dames en heren. 

 

3. Bespreking nieuwe structuur Zwemfed en ideeën over adviesraden, commissies. 
- Inge geeft stand van zaken en zal aan de leden VSC Zwemmen de presentatie en het verslag van de vergadering 

van de werkgroep overmaken. 
- Doel blijft uniformiteit van werking in de verschillende regio’s (actueel de provincies), met een overkoepelende 

adviesraad, en regiocommissies om de voeling met de clubs te garanderen, de sportorganisatie en de clubs te 
steunen. Voor de opmaak van wedstrijdformats zal er een werkgroep opgestart worden. 

- De rol van de VSC Zwemmen situeert zich in de opleidingen en bijscholingen van officials, de redactie der 
reglementen en cursussen, het goedkeuren van voorprogramma’s en homologaties, het opmaken van de jury 
voor wedstrijden van de VZF, en deelname aan de vergaderingen van  de regiocommissies 

- De rol van het VSC Zwemmen (de naamkeuze is nog niet vastgelegd) in de nieuwe structuur: 
• Mogelijk kan er een onderscheid komen tussen een groep die zich bezighoudt met de opleiding/bijscholing 

van officials en de redactie van de reglementen en cursussen. 
• Daarnaast kan een groep (adviesraad zwemmen) zich bezighouden met het goedkeuren van 

voorprogramma’s van de wedstrijden, de homologaties van zwembaden , het samenstellen van de 
wedstrijdjury’s (wedstrijden VZF), ….  

• De personen uit de adviesraad zwemmen zetelen dan ook in de regiocommissie. 
- To do: 

• Verslag werkgroep regiovergadering overmaken aan leden VSC (Inge) 
• Opmaak en overmaken van het sneuveldocument i.v.m. adviesraad zwemmen (Inge); dit document zal 

volgende vergadering dan besproken worden. 
• Luc en Inge zullen tussentijds nog een overleg inplannen om een document op te maken tegen volgende 

vergadering over de groep die zich bezighoudt met opleidingen/bijscholingen... 
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4. Opleidingen. 
- De VSC Zwemmen zal vanaf de Corona-maatregelen het toestaan, terug opleidingen voorzien. 
- In die periode zullen zeker terug genoeg wedstrijden kunnen voorzien worden om de stages en praktische 

proeven terug correct af te kunnen nemen. 
- Prioriteit is uiteraard dat de kwaliteit van de opleidingen gegarandeerd moet blijven. Van de normen zoals een 

maximum aantal kandidaten per theoretische opleiding, het maximum aantal kandidaten per examinator tijdens 
praktische proeven, en de normen tot slagen zal er omwille van deze reden niet afgeweken worden. 

- Bijkomende opleidingen kunnen indien noodzakelijk zeker voorzien worden (i.f.v. aantal kandidaten en 
lesgevers). 

- De garantie van een voldoende aantal kandidaten hangt sterk af van de werking – informatieverstrekking intern 
de clubs ter motivatie van de familie van zwemmers om een steentje bij te dragen, als official of in een andere 
rol, als teken van betrokkenheid met de club en haar werking. 

- Vanuit de VSC Zwemmen wordt voorgesteld om praktische verhalen van sommige officials te publiceren via de 
website van de VZF. 

 

5. Zwembaden. 
- Voorstel van Luc H. om in de homologatiebrochure te vermelden: “De homologatie van een zwembad is voor de 

VZF kosteloos. Er worden wel administratieve kosten aangerekend als de afgevaardigde van de Vlaamse 
Sportcommissie meerdere homologatiebezoeken moet doen voor tekorten die bij een 1ste bezoek al vermeden 
konden worden. Bedragen zullen vermeld worden in de “bijdragen en boetes” die jaarlijks worden aangepast.” 

- De VSC Zwemmen is van mening dat een eerste herhalingsbezoek nog aanvaardbaar kan zijn, maar dat 
meerdere bezoeken ter homologatie wegens nalatigheden van de aannemer of club gradueel hoger mag beboet 
worden. 

 

6. Aanpassing reglementen. 
- De door Luc H. opgestelde “aanpassingen/interpretaties sportreglementen zwemmen 2017-2021” worden 

goedgekeurd door de VSC Zwemmen en kunnen gepubliceerd worden op de website van de VZF. 
- Verduidelijking: uitsluitingscode SW 2.1.7 werd samen met de FFBN voorzien – voor wangedrag, acties die niet 

passen in de Corona-maatregelen, … kan deze code voorzien worden. 
 

7. Wedstrijdverslagen en lijsten officials 
- Nihil. 

 

8. Benoemingen. 
- Nihil 

 

9. Vlaamse records. 
- Belgisch record (dus ook Vlaams Record) Jade Smits 50 m rugslag in 50 m bad: 28”69, Antwerpen, 23/1/2021. 
- Vlaams record Louis Croenen 50 m vlinderslag in 50 m bad: 23”84, Hengelo, 12/8/2020. 

 

10. Varia. 
- Inge licht de organisatie van de DIGICUP toe (zie website). 
- In het reglement staat dat een officiële wedstrijd niet kan georganiseerd worden met slechts deelname van één 

club. 
- De VSC Zwemmen is zich bewust van de noodzaak van wedstrijden en hoopt op mogelijke versoepelingen van 

de overheid om wedstrijden te kunnen laten organiseren in april / mei 2021. Als dat niet kan, zal aan KBZB 
geadviseerd worden om de BK Cat 2021 in ieder geval niet te voorzien in zijn jaarlijkse formule. 

- Aan de leden van de VSC zwemmen wordt gevraagd, indien nog niet gebeurd, om de gevraagde foto te 
bezorgen voor de nieuwe website (cfr. mail Sarah van 16/11/2020). 

- Volgende bijeenkomst: maandag 8 maart 2021 om 19.30 uur via Microsoft Teams. 
 


