
 

Verslag Vlaamse Sportcommissie Zwemmen 

Datum: 12/04/2021 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere,  

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

Verontschuldigd: / 
Locatie: Via zoom op afstand 

 
  

A Verwelkoming 
 Voorzitter Ria verwelkomt iedereen. 
  

B Onderhoud met bestuursorgaan 
1. Wederzijdse presentatie leden BO en VSC Zwemmen. 
2. Belang van goede communicatie tussen beide organen werd onderschreven. 
3. Presentatie van Lode Grossen/Inge Leeten 

§ Positief ontvangen 
§ Nadruk op  belang brede basis aantal zwemmers, attractiviteit zwemmen 
§ VSC zwemmen wordt gevraagd input te leveren o.a. over reglementaire basis van activiteiten 
§ Doel is vanaf januari 2022 tijdig te starten met het concept, met continue feedback, evaluatie en bijsturing 
§ Inge heeft presentatie doorgemaild 

C Bespreking  sneuveldocument VSC Zwemmen 
 § Onze input op de basistekst van dit sneuveldocument werd door Inge verwerkt in de huidige versie.  

§ Nog te bepalen:  
1. benaming van onze commissie/comité:  Onze voorkeur gaat naar “commissie” (werken met structuur, gericht doel) 
2. Definities van meerderheid : “meer dan de helft” (50% +...) 

• Definitie van meerderheid: “meer dan de helft” (50% +...) 



 

 
D Wedstrijden 

1. Evaluatie OBQM 2021 
§ De jury werd samengesteld op basis van vorige jury en input van FFBN – zeer goede werking. 
§ Zeker te vermijden: verschillende programma’s waren in omloop. 
§ Er stond geen programma op Swimrankings, ook de uitslag van zondag PM ontbreekt op Swimrankings. 
§ Vlaamse records staan niet up to date. 
§ Problemen met startinstallatie (Wezenberg) en software (Toptime) uitslagen op zondag. 

2. Voorbereiding zomerwedstrijden (“zomercriterium KBZB) 2021: 
§ Wedstrijdreglement (kwalificaties / finales) wordt besproken met NSC en Sportcel KBZB op 13/4. 
§ Communicatie naar clubs is noodzakelijk op korte termijn (corona protocol opgesteld in 2020 te hernemen, bv. te overwegen om 

maximaal jurymeetings buiten te houden). 
§ Thierry biedt aan om te helpen qua wedstrijdsecretariaat. 

E Opleidingen 
 § / 
F Zwembaden - homologaties 
 Vlaams-Brabant:  

§ startblokken Zaventem (opnieuw te plannen) 
§ Liedekerke (26/4) 

Limburg:  
§ nieuw bad Sint-Truiden (17/3, maar te herdoen wegens diverse opmerkingen). Het verschil van 1 cm in waterniveau is geen probleem 

voor de homologatie. 
Antwerpen:  

§ Wezenberg II (topsportbad) met nieuwe AEI platen  
(9/4, verslag werd opgemaakt) - actie verantwoordelijke VZF om aan de opmerkingen te verhelpen. 

G Aanpassing reglementen 
 § Nihil 
H Wedstrijdverslagen en lijsten officials 
 § Nihil 
I Benoemingen 
 § Nihil 



 

J Vlaamse records 
 § Belgisch Record (dus ook voor Vlaams record) Louis Croenen 100m vlinderslag in 50m bad: 00:52,00” Eindhoven 09/04/2021 

K Varia 
 § Wat met fungeren als kamprechter/voorzitter in eigen club? 

o Kamprechter: niet voorzien, enkel bij overmacht op zeer korte termijn kan een kamprechter fungeren in eigen club 
o Voorzitter: te vermijden, maar als er onvoldoende mogelijkheid is, kan dit. 

§ We moeten overwegen om een bijscholing TAK te voorzien vooraleer de selectiewedstrijden voor het Belgische zomercriterium aan te 
vatten. Voor- en nadelen Zoom-meeting algemeen, daags voor de wedstrijd, of een langere juryvergadering voor de wedstrijd. 

§ Benoeming Mark Van den Bosch tot KF op 18/1/2021. 
 

  

 Volgende bijeenkomst – maandag 10 mei 2021 om 19u30 via zoom 
 TO DO’s 

 
 
 

Actie Wie Datum 

Verslagen dec/jan online zetten Zwemfed Asap 

Evaluatie OBQM met Danny (toptime) Zwemfed 10/05/2021 

Vlaamse records updaten Zwemfed Asap 

Startinstallatie-> bekijken met beheerder Wezenberg Zwemfed 10/05/2021 

 
 
 


