
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum: 25/08/2021 
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 VSW). 
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid Zwemfed). 

Verontschuldigd: - 
Locatie: Via zoom op afstand 

 
  

A Verwelkoming 
 Voorzitter Ria verwelkomt iedereen. 
  

B Evaluatie Belgische Zomerfinale 2021 
 § Er zal een bevraging komen vanuit de KBZB naar een evaluatie van de clubs. 

§ Vergadering NSC Zwemmen: 9/9. 
§ Als vervolg is een “finetuning” van de reglementering noodzakelijk (benaming finales, reeksindeling). 

C Wedstrijden 

1. Stand van zaken 
§ Kalender wedstrijden 2021-2022 in opmaak. 
§ Wedstrijdverslagen over te maken aan VSW t.a.v. Luc H. voor nazicht (Inge doet navraag). 

2. COVID-protocols 
§ Update werd gemaakt en overlopen: terug maximaal 4u wedstrijd, een afgevaardigde met CV, maar met behoud van hygiëne maatregelen 

(veiligheidsafstand, handgel, sanitair, …). Overleg van clubs met regionale overheid is zeer belangrijk! (dracht mondmasker, aantal aanwezigen, …). 
§ Vernieuwde documenten “wedstrijden in Corona (najaar 2021)” en “checklist kamprechter in Corona tijd (najaar 2021)” zullen gepubliceerd worden op 

website van de Zwemfed. Documenten ook nog nakijken volgens leidraad Sport Vlaanderen (leidraad momenteel nog niet beschikbaar). 
§ Alle input blijft welkom want de materie is niet eenvoudig… 

 
 
 



 

D Opleidingen 
 § Opleidingen TAK: gebruik ENKEL nieuwe officialboekjes en ‘Opvolgingsformulier’, verantwoordelijke KF per provincie tekent boekjes (stempel te 

ontvangen vanuit Zwemfed) en informeert secretaris VSW die globale lijst voorlegt en opneemt in het VSW verslag. Pascale V. doet aan de hand van het 
verslag aanpassing van de “lijst officials” gepubliceerd op de website van de Zwemfed. 

§ Kandidaat officials TAK melden hun persoonlijke gegevens op het ‘Opvolgingsformulier’ en bezorgen de lesgever TAK een pasfoto bij de start van de 
opleiding. 

§ De officialboekjes worden behandeld tussen KF per provincie en de officials (worden dus niet meer verstuurd naar en door de Zwemfed). 
§ Nieuwe boekjes moeten voorzien worden van het nieuw logo, maar bestaande oude boekjes blijven behouden (geen globale vervanging). 
§ Ook voor opleidingen J, S en K zal ‘Opvolgingsformulier’ voorzien worden (Luc H. bereidt dit voor). 
§ Aangepaste PowerPoint presentatie TAK volgt (optionele dia met toelichting over instanties FINA, LEN, …); later ook met nieuwe films. 
§ Afspraken voor proeven KP & JF worden gemaakt door opleidingscommissie met kandidaten zelf. 

E Overleg kamprechters 
 § Wordt voorzien per provincie. 

§ Badges K en “examinator” te vernieuwen conform nieuw logo (met update wie er een moet krijgen). 
F Nazicht officiallijst 
 § Ter herinnering: Corona periode telt niet mee voor geldigheid “termijn fungeren”. 

§ Nazicht per provincie (lijst te voorzien met mogelijkheid selectie op adres) te doen door verantwoordelijke per provincie in het VSW. 
G Benoemingen officials 
  

17/10/2020 2020 TAK DUMON  KAROLIEN KLSVZ 21096 80 
18/10/2020 2020 TAK VAN OPSTAL MARC KLSVZ 11112 63 

13/07/2021 2021 TAK VERSPECHT KOEN ZCK 12098 71 
21/07/2021 2021 TAK TUTENEL HILDE KLSVZ 21099 74 
21/07/2021 2021 K GIJSENS  ANDY DDAT 11034 71 
29/07/2021 2021 TAK KERKHOFS TOM DMB 11138 76 
29/07/2021 2021 TAK STICKER ANNELIES DDAT 21089 77 
29/07/2021 2021 TAK LANDUYT TOM UZKZ 11102 77 

1/8/2021 2021 K HAUS CHRISTOPHE ISWIM 11019 77 
5/08/2021 2021 TAK UNION PIET ZORO 11118 68 

24/08/2021 2021 TAK SABBE BENJAMIN ZTB 11059 79 
24/08/2021 2021 TAK DEKIMPE ILSE AST 21060 75 

 



 

H Zwembaden - homologaties 
 Antwerpen:  

§ Berchem: nieuwe startblokken, controle gepland 27 augustus 2021. 
§ Merksem: nieuwe startblokken, controle gepland 18 september 2021. 
§ Nijlen: enkel vernieuwing funderingen zwemkades, dus geen vernieuwde homologatie nodig. 

Oost-Vlaanderen:  
§ Aalst: nog geen aanvraag. 

I Zwemfed 
 § Startvergaderingen per regio zijn gepland 

07/09: Antwerpen -- 10/09: West-Vlaanderen -- 13/09: Oost-Vlaanderen -- 16/09: Vlaams-Brabant -- 17/09: Limburg  
De leden van de sportcomités en de leden van de regiocomité ’s zullen ook een uitnodiging hiervoor ontvangen. Uitnodigingen zullen binnen deze week 
verstuurd worden. 

§ Vlaams mulitdisiplinair  algemene_richtlijnen_2021.pdf (zwemfed.be). 
De vraag zal gesteld worden aan elk sportcomité om 2 personen aan te duiden die afgevaardigd zullen worden naar dit comité.  Het gaat om een overleg 
met de Directie en dit max. 2x/jaar.  

§ Sportmodel StaVaZa:  
Focus zal dit jaar voornamelijk liggen op het vernieuwen van het Paco-project.  Daarnaast zullen we bekijken of we kunnen experimenteren met een 
nieuw wedstrijdmodel. Het VSW stelt voor om dit te doen in een onofficiële wedstrijd, zodat er geëxperimenteerd kan worden zonder rekening te 
moeten houden met de sportreglementen.  Als de uitkomst positief is, kan er vervolgens gekeken worden naar een aanpassing van de reglementen. 

J Vlaamse records 
 § Nihil. 
K Varia 
 § Overleg met BO en technisch directeur: gevraagd op 14 oktober, met fysieke aanwezigheid in Merelbeke. 

§ Navraag naar verslagen BO op website, inhoud van verslag op website is ook zeer beperkt.  De publicatie verslagen van het VSW gebeurt laattijdig. 
§ Afscheid Ronny Buggenhout als ex-voorzitter VSC : Ria zal Doodle overmaken (met details locatie). 
§ Overleg met Toptime: is een prioriteit om dit te ontwikkelen, zal eerst uitgetest worden op een wedstrijd (misschien al in najaar 2021). 
§ De prijzen voor nieuwe T-shirts voor officials is duidelijk gestegen.   Het zijn polo’s i.p.v. T-shirts.  De kostprijs is de effectieve prijs.  Kwaliteit is ook stuk 

hoger.  
 

  

 Volgende bijeenkomst – donderdag 23 september om 19u30 via zoom 
 



 

 TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Overmaken wedstrijdverslagen aan Luc H. Inge ASAP 

Publicatie vernieuwde COVID protocols (wedstrijden, checklist K) Inge ASAP 

Overmaken van stempel aan verantwoordelijke KF / provincie in VSW Inge ASAP 

Opvolgingsformulieren  J/S/K-overmaken Luc H ASAP 

Officialsboekjes met nieuw logo Zwemfed voorzien Inge ASAP 

Aangepaste  PowerPoint opleiding TAK overmaken aan lesgevers TAK Luc H ASAP 

Nieuwe badges K en examinator overmaken Inge  ASAP 

Nazicht lijst officials per provincie Verantwoordelijke KF/provincie ASAP 

Doodle voor bepalen datum afscheid Ronny Buggenhout Ria ASAP 

 


