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VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN 
 
Datum: 18 januari 2021 
Plaats: Via Microsoft Teams op afstand 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés, 

Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en Mark Van den Bosch (leden V.S.C.-
zwemmen). 
De dames Inge Leeten en Pascale Verbauwen (personeelsleden VZF) 

Verontschuldigd: De heer Luc Van Laere 
Afwezig:  
Uitgenodigd: De heer Pieterjan Vangerven (enkel voor punt 2/eerste deel) 

 

1. Verwelkoming. 
Voorzitter Ria verwelkomt iedereen, specifiek Mark V als interim voor Luc VL. 

 

2. Corona. 
- Situatie:  

• Discussie over de organisatie van wedstrijden (buiten FQM en VK). 
• Leden VSC zwemmen keuren voorprogramma’s goed “onder voorbehoud van corona maatregelen van de 

federale en regionale overheid.” 
• Indien deze overheden beslissen dat een wedstrijd mag doorgaan, rekening houdende met de meest recente 

evolutie van de situatie, is er voor het VSC Zwemmen geen probleem. 
• Reeds besproken punten blijven van toepassing: trainingsperiode vooraf, tijdens activiteiten rond het bad 

blijft dracht mondmasker door allen verplicht, maximum aantal zwemmers per club (50) en per baan wordt 
bepaald volgens de wettelijke normen in samenspraak met de zwembadbeheerder. 

• De organisatie bepaalt de categorie waarin gezwommen wordt zoals bepaald in onze reglementen. 
• Input uit de FAQ op de wedstrijd van “Sport Vlaanderen”: “Deelname tot 13 jaar, betekent dat alle kinderen 

sportactiviteiten mogen uitoefenen tot de dag dat ze 13 jaar worden. Wie als 12-jarige aan het sportseizoen 
is gestart, mag het seizoen ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008.” 

• Het zwemseizoen loopt van september tot juli van het jaar nadien. Dit principe kan herbekeken worden door 
de Raad van Bestuur maar is actueel van toepassing. 

- FQM 2021: 
§ Situatie samenstelling jury onder controle. 
§ Timing, verloop, baanindeling opwarming, … werden besproken en zullen tijdens de “zoommeetings” met de 

deelnemende verenigingen (20/1) en officials (21/1) uitgelegd worden. 
 

3. Opleidingen. 
- Inge zal intern VZF voorstellen om alle opleidingen uit te stellen tot na augustus. 

 

4. Zwembaden. 
- Nihil.. 

 

5. Aanpassing reglementen. 
- A-tijden:  

§ De volgende tekst ontbreekt actueel op de nieuwe website en dient terug toegevoegd te worden: 
o Een zwemmer die op 01 januari als absolute besttijd (gezwommen tijdens het vorige kalenderjaar) voor 

een bepaalde afstand en stijl, een tijd heeft onder de A-limiet van zijn nieuw leeftijdsjaar, behoudt deze 
A-limiet tot het einde van het jaar. . 

o De limiettijden zijn per leeftijdsjaar vastgelegd. Voor zwemmers van 19 jaar en ouder gelden de 
limieten van de 19-jarigen. De gezwommen A-limieten blijven voor 19 jaar en ouder gedurende 2 jaar 
tellen. 

§ Lode heeft bevestigd dat de prestatietijden van 2020 behouden blijven, met evaluatie na 2 jaar. 
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- Vraag van KBZB voor nazicht van hun reglementen: input voor NSC tot voorstel voor verhoging van de boetes 
bij tekort aan officials op BK. 

 
- Wangedrag: Luc H. zal volgende vermelding opnemen in de “aanpassing en interpretaties zwemreglementen” 

§ 3. Wangedrag : 
o De uitslag vermeldt voor alle nog te zwemmen reeksen waarvoor de zwemmer ingeschreven is :  

SW 2.1.7 (uitgesloten wangedrag = geen forfait). 
o Elke uitsluiting wegens wangedrag dient door de kamprechter gerapporteerd te worden aan de VSC 

Zwemmen. 
 

6. Wedstrijdverslagen en lijsten officials 
- Nihil. 

 

7. Benoemingen. 
- Nihil 

 

8. Vlaamse records. 
- Nihil 

 

9. Varia. 
- Actueel zijn VK nog steeds gepland in het weekend van 13-14 februari, maar slechts op 2 dagen. Voor de 

samenstelling van de jury zal de vraag eerst gesteld worden aan de officials tijdens de FQM, nadien kan oproep 
volgen. 

- Inge meldt meeting over “regionale adviesraad” van 15/1. 
- 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 februari 2021 om 19.30 uur via Microsoft Teams. 

 


