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Phedra Van Daele (KBZB)
Phedra Van Daele zal vanuit haar functie bij de KBZB voortaan de vergaderingen meevolgen.
Phedra is ook zelf Masterzwemmer en draagt deze tak dan ook een warm hart toe. De andere
leden van de adviesraad stellen zichzelf kort voor aan Phedra.

Master website
Tijdens het vorig overleg werd de vraag gelanceerd of de masterwebsite geïntegreerd kan
worden in de zwemfed-site. Dit moest bekeken worden met Natacha, die de master website
beheert maar bij dat overleg niet aanwezig was.
Er staat reeds een link naar de masterwebsite op de website. Daarnaast komen alle
masterwedstrijden in de kalender van de zwemfed-site, indien programma’s aan de zwemfed
bezorgd worden.

Master zwemmen bekender maken
Er wordt gebrainstormd over welke acties we kunnen ondernemen om het Masterzwemmen in
Vlaanderen/België bekender te maken.
•

Er wordt ervaren dat het Masterzwemmen – zelfs voor competitiezwemmers – heel
onbekend is. De volgende ideeën worden daarop gelanceerd:
o Maand om maand een Masterzwemmer of Master Official in de picture plaatsen
via de website en/of de sociale media kanalen. Dit kan aan de hand van een
aantal basisvragen. Officials zijn heel belangrijk dus misschien maand om maand.
Dit kost weinig tijd en moeite en kan dus op korte termijn (vanaf januari)
aangepakt worden door Willem-Jan.
o Aandacht hebben voor het gebruik van het woord ‘Masterzwemmen’. (Vb.
Artikel wereldrecordpoging).
o Op de Zwemfed-site zou er een extra contact e-mailadres voor
Masterverantwoordelijke(n) kunnen geplaatst worden. Nu gaat de
communicatie binnen clubs soms verloren omdat de info niet bij de juiste
mensen terecht komt.
o Aandacht vestigen op Masterzwemmen via sociale media. Iedereen mag te allen
tijde zaken doorsturen naar Willem-Jan, die de social media accounts van de
zwemfed beheert.
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•
•
•

o Er wordt altijd door Belgische zwemmers deelgenomen aan EK’s en WK’s
Masterzwemmen maar dit verdwijnt vaak in de anonimiteit en zou vaker/meer
in beeld kunnen/moeten gebracht worden.
Er zijn heel wat competitiezwemmers die de leeftijd hebben om als ‘pre-masters’ te
zwemmen. Dit concept moet dan ook zeker en vast bewaard blijven.
Waarom zou er aan – bijvoorbeeld - Paco-zwemfeesten geen Masterwedstrijden
kunnen gekoppeld worden? Misschien kan hier rekening mee gehouden worden bij het
uitwerken van het sportmodel.
Het zou (gemakkelijker) mogelijk moeten zijn om ludieke, onofficiële nummers te
integreren in Masterwedstrijden (bijvoorbeeld op het einde, los van het ‘officieel
programma). Dit moet dan wel besproken worden met de VSW.

Overleg met VSW
Het zou goed zijn als er een overleg zou komen met het VSW omtrent een aantal zaken. De
volgende vragen kunnen daarbij alvast voorgelegd worden:
•
•
•
•
•

Kunnen de regels omtrent het fungeren van +65-jarige officials (her)bekeken worden?
Mogen – bij wedstrijden Masterzwemmen - officials ook zwemmen?
Kunnen bij bijscholingen ook Master-officials (ook kamprechters!) uitgenodigd worden?
Kunnen er ‘onofficiële nummers’ toegelaten worden (bijvoorbeeld 100m wisselslag
zonder vlinderslag).
Bij aflossingen, ook op gewone wedstrijden, toelaten om ‘nationale aflossingen’ op te
stellen (over de clubgrenzen heen).

Overleg Franstalige collega’s
Ook een overleg met de Franstalige collega’s zou welkom zijn, omdat er slechts enkele
Franstalige masterclubs zijn. Met zo een kleine ‘community’ zou er moeten kunnen
samengewerkt worden. Dit moet voornamelijk dienen om de contacten te onderhouden en er
voor te zorgen dat de Belgische masters één familie vormen.
Misschien moet er een ‘jaarlijkse traditie’ van samenkomen gestart worden.

Open Vlaamse Kampioenschappen Masterzwemmen (2022-2023?)
De eerste ideeën voor een dergelijke wedstrijd, tijdens de eerste vergadering van de Vlaamse
Commissie Masterzwemmen waren: een landentornooi met een puntentelling en een beker,
een allround criterium, enz. Er wordt opnieuw gebrainstormd. Vlaamse Kampioenschappen
zouden:
•
•
•
•

Open Kampioenschappen moeten zijn.
ook aandacht moeten hebben voor pre-Masters.
geen extra kosten met zich mogen meebrengen voor de (eventueel) organiserende club.
Goed in de huidige kalender moeten passen (te bekijken).
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Varia
Deelnemers EK’s en WK’s
Er zou meer ‘uniformiteit’ moeten komen onder de deelnemers aan internationale
Masterstornooien. Deelnemers van andere landen zijn volledig in uitrusting en de Belgen vallen
steeds uit de toon. De Masters zouden hier zeker en vast democratische prijzen voor willen
betalen.
Voorbereidingsweekend(s)
Een van de zwemfed-medewerkers, Wouter Van Eester, opperde het idee om een
voorbereidingsweekend te organiseren voor de EK/WK-zwemmers, met bijvoorbeeld dit
programma (activiteiten + overnachtingen in Wachtebeke):
•
•
•

vrijdagavond een verwelkoming/team meeting en een zwemtraining
zaterdag 2 zwemtrainingen en een workshop met een voedingsdeskundige
zondag een ochtendtraining en een droogtraining

Provinciale Kampioenschappen Masters
De vraag komt of er – naast een VK - ook PK’s komen voor Masters? Dit kan eventueel
misschien gekoppeld worden aan bestaande wedstrijden?
Regio Antwerpen heeft interesse. Mogelijk kunnen op één wedstrijd alle PK’s georganiseerd
worden… En dan later op een seizoen nog een wedstrijd in 50m-bad wat dan het VK kan
worden, later in de toekomst.

Volgend overleg
Het volgende overleg zal plaats vinden op dinsdag 21 december 2021, om 20:00. Willem-Jan zal
nog een uitnodiging voor een online overleg verspreiden.
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