
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum: 7/02/2022 
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: - 
Uitgenodigd - 
Locatie: Zoom 

 
  

A Verwelkoming 
 Voorzitter Ria heet iedereen welkom 
B Benoemingen officials – Opleidingen 
1 Datum 

benoeming Jaar TAK/SP/SF/JP 
/JF/K/KP/KF Naam Voornaam Club Nr °jaar 

7/02/2022 2022 TAK VAN ROY KATHLEEN MOZKA 21086 80 
7/02/2022 2022 TAK GOELEN SOFIE MOZKA 21060 78 
7/02/2022 2022 TAK STROO VALERIE MEGA 21362 82 
7/02/2022 2022 JF DAVID ROBRECHT LAQUA 11202 66 
7/02/2022 2022 TAK VAN DER SPANK THOMAS HOZT 11063 68 
7/02/2022 2022 TAK HAHN JULIA SCWR 21051 69 
7/02/2022 2022 TAK VRANCKX WALTER LAQUA 11474 65 
7/02/2022 2022 TAK MAHU MARK SCZ 11094 84 
7/02/2022 2022 TAK PISCAER TOM ZCT 11138 81 
7/02/2022 2022 TAK TIMMERMANS JOS ZIOS 11090 75 
7/02/2022 2022 TAK VAN STEENWINKEL GLENN SCZ 11095 84 
        

 



 

2 Planning 
§ TAK: data staan op website zwemfed. 
§ JP en KP: praktische proeven tijdens VJTC en VK zoals gepland. 
§ KP: de opleidingscommissie zal voor 2023 bekijken of deze proeven nog tijdens wedstrijden georganiseerd door zwemfed, kunnen doorgaan.  
§ Luc H. blijft SPOC (single point of contact), alle communicatie met kandidaten moet via hem gebeuren. 

3 Reglementen: keerpunt schoolslag (uit feedback FSC) 
§ Na einde baanlengte, met correcte aankomst, en voor vertrek voor nieuwe baanlengte op een correcte manier, mag zwemmer in bad aan kant blijven, 

bvb. bij veronderstelling dat de afstand al is gezwommen. 
§ Dit item zal één van de besproken punten worden op een te voorziene bijscholing kamprechters. 

C Opvolging wedstrijden 
1 Bijkomende- en wedstrijdverslagen 
 § Verslagen januari zullen zo snel mogelijk overgemaakt worden aan Luc H. 
2 Afsluiten wedstrijden  
 § Danny vermeldt dat er een merkelijke verbetering is. 
D Zwembaden - homologaties 
 Antwerpen 

§ Aartselaar: homologatie OK. 
Vlaams-Brabant: 

§ Plopsa Landen-Hannuit: contacten tussen zwembadbeheer, KLSVZ en Ria, afspraken worden gemaakt. 
Oost-Vlaanderen: 

§ Gent-Strop: vraag naar homologatie werd gesteld – historiek zal bestudeerd worden door Mark. 
§ Sint-Niklaas: na studie van het dossier, zal Mark met de club bekijken of er een tijdelijke oplossing mogelijk is. Indien nodig kan de zwemfed ook een 

brief sturen naar de beheerder. 
West-Vlaanderen: 

§ Middelkerke: Danny zal navraag doen voor de AEI (ALGE) aantikpanelen. Verdere opmerkingen zijn OK. 
E Corona-maatregelen 
 - Evolutie van de maatregelen van de overheid. 

- VJTC: blijft zonder publiek (alle voorbereidingen zijn getroffen, zwemmers bezetten tribune). 
- VK: in functie van maximum toegelaten aantal aanwezigen en de opgelegde normen qua luchtkwaliteit zal een beperkt aantal publiek (met 

voorinschrijving) toegelaten worden, met strikte controle. 
 
 
 



 

F Wedstrijden Zwemfed 
 § Evaluatie FSC 

o Werking wedstrijdsecretariaat: vanaf 2023 absoluut gewenst aan jurytafel. 
o Te bekijken of start 50m wedstrijden aan keerpuntzijde kan gegeven worden. 
o Niet-OS wedstrijden komen niet meer in aanmerking voor ranking. 

§ VJTC 
o Aandacht voor correcte verspreiding van officiallijsten uit MM voor samenstelling jury en andere informatie naar alle betrokken actoren 

(voorzitter, kamprechters, begeleiders kandidaten). 
§ VK: 

o Stand van zaken: inschrijvingen komen binnen. 
o SF voor vrijdag: Franky. 

§ Zomercriterium:  
o Organisatie gevraagd aan FIRST, nog geen reactie. 
o Reglement te bekijken qua aflossingen (15+ of 17+), 50m wedstrijden, en vastlegging startgelden, dan verspreiding. 

G Vlaamse records 
 § Nihil. 
H G-zwemmen 
 § Vanuit zwemfed zal terug contact genomen worden met Parantee voor bespreking toepassing genomen beslissingen (gebruik codes), Danny en/of 

Etienne zullen hierbij betrokken worden. 
§ Zwemfed zal in volgende nieuwsbrief alle K en J verwijzen naar website (met links) voor heropfrissing kennis principes G-zwemmen. 

I Zwemfed 
 § Digitalisering opleidingen official: in afwachting test account, blijkt: 

o Dit is geen alternatief voor het “live” lesgeven  
o Dit is een mogelijkheid om oefeningen aan te bieden en mogelijk ook voor examens af te leggen (makkelijk naar correctie). 

J Varia 
 § Vraag Franky ivm FINA lijsten: zal door Inge nagevraagd worden bij KBZB. 

§ Het Vlaams Sportcomité Masterzwemmen heeft Etienne uitgenodigd voor volgende meeting: 8 maart. 
§ Inge zal regiocomités informeren dat er geen boetes meer mogen voorzien worden op hun niveau. 
§ Vanuit MEGA werd een onrespectvolle vraag qua lidmaatschap gesteld aan Luc Van Laere. Leden van het VSW moeten een CV hebben. 

  

 Volgende bijeenkomst – maandag 14 maart om 19u30 via Zoom. 
 



 

 TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Nieuwsbrief met vermelding principes G-zwemmen Inge Maart 

Input jaarverslag zwemmen Inge Voor volgende meeting verspreiding aan leden VSW 

Overleg met Vlaams Sportcomité masterzwemmen Etienne 8/3 

 


