NOTULEN VLAAMS COMITÉ MASTER ZWEMMEN
Datum:
Uitgenodigd:
Verontschuldigd:
Locatie:

25/01/2022 om 20u00
Jane Koevoets, Filip Timmermans, Luc De Nijs, Willem-Jan Langaskens (zwemfed), Natacha Van Hoof
Karlien Manderveld, Phedra Van Daele (KBZB)
Online
Onderwerp

A
1.
2.

Vorige vergadering
Goedkeuring verslag
To do’s

Onderwerp
B
1.

Pre-masters
Sportmodel

2.

Jonge Leeuwen Project

Verantw

Willem-Jan
Allen
Willem-Jan
Allen
Verantw

Voorbereiding/stand van zaken

Er zijn geen opmerkingen bij het voorgaand verslag.
Masterzwemmer of Master Official in de picture plaatsen
Aandacht hebben voor het gebruik van het woord ‘Masterzwemmen’.
Contact e-mailadres voor Masterverantwoordelijke(n).
Aandacht vestigen op Masterzwemmen via sociale media.
Voor te bereiden/stand van zaken
Bij het uitwerken van het sportmodel van de zwemfed, zal ook het
(pre)masterzwemmen opgenomen worden.
De zwemfed werd met haar inzending voor het project Jonge Leeuwen geselecteerd.
Dit project zal gericht zijn op het ‘aan het zwemmen houden’ van +18-jarige
zwemmers.
De comitéleden zijn het er over eens dat dit perspectieven biedt naar het ‘onder de
aandacht brengen’ van (pre-)Masterzwemmen. Er wordt gevraagd om zowel
aandacht te hebben voor doorstroming vanuit competitie als vanuit de nietvergunninghouders.

C

Vragen à VSW

1.

Kunnen de regels omtrent het fungeren van +65jarige 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).

2.
3.
4.

5.

D
1.

Overleg met FFBN-clubs
Moment nog te bepalen.

E
1.

Vlaamse Kampioenschappen Masterzwemmen
PK Antwerpen

F

Deelnemers EK’s & WK’s

Tijdens de voorgaande vergadering van het Vlaams Comité Masterzwemmen,
werden er enkele vragen gesteld naar het VSW toe. Er wordt gevraagd om
hier schriftelijk antwoord op te krijgen.

Het zou fijn/goed zijn om in overleg te (kunnen) gaan met de weinige Franstalige
clubs die Master zwemmen aanbieden. Mogelijk is het in aanloop naar een
‘Mastersweekend’ goed om dit eens te doen.

Er is in Antwerpen interesse om een PK te organiseren. Vanuit de zwemfed, is
daarop de vraag gekomen of dit een kampioenschap kan worden waar ook titels uit
andere provincies kunnen uitgedeeld worden. Dit kan een voorloper betekenen op
het VK dat in het seizoen 2022-2023 zou moeten plaats vinden.

1.

KBZB

2.

WK 2022 Fukuoka

3.

Reglementen Masters

G
1.

Varia
Website

2.

Kalender website

3.

E-mail

4.

Individueel aansluiten bij de zwemfed

Bij het voorzien van de nieuwe kledij, zou er rekening moeten gehouden worden
met het feit dat ook Masterzwemmers in de uitrusting van ‘hun nationale ploeg’ op
internationale tornooien willen verschijnen.
Willem-Jan zal dit doorgeven aan zijn collega’s Phedra en Wim.
Ter info: het lijkt er sterk op dat het WK dat in mei in Japan plaats zou vinden,
verlegd zal worden naar 2023.
Filip zal de reglementen op de KBZB-website nakijken en hier feedback op geven.

De verslagen van het Master Comité moeten nog aangevuld worden op de juiste
pagina op de website. Indien mogelijk zouden mensen die daar naar op zoek zijn,
énkel verslagen van het master comité.
De vraag wordt gesteld of er op de activiteitenpagina op de zwemfed-website onder
het keuzemenu ‘sportaanbod’ ook een categorie ‘Masterzwemmen’ kan toegevoegd
worden, i.p.v. master activiteiten standaard onder ‘zwemmen’ op te nemen.
Willem-Jan zal dit voorleggen aan Sarah.
Nu is het soms te veel zoeken voor (nieuwe) organiserende clubs om alle
Masterclubs te kunnen bereiken. Daarom wordt het voorstel gedaan om het emailadres ‘masterclubs@zwemfed.be‘ aan te maken, waarmee alle masterclubs in
eens zouden kunnen bereikt worden.
De Comitéleden krijgen soms vragen omtrent individuele aansluiting. Alle info
hierover is terug te vinden op deze pagina: Aansluiten? | Vlaamse

zwemfederatie.

Afsluiten vergadering 21u37

Willem-Jan zal voorleggen aan Inge wat er mogelijk is voor deelnemers aan
wedstrijden.
Volgende meeting 1 OF 8/03/2022 om 20u00
De keuze is aan Karlien. 😊

