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Korte kennismakingsronde
De leden van het Vlaams Comité Master Zwemmen stellen zichzelf kort voor.
- Karlien Manderveld:
-

kinesiste en professioneel zwemcoach, voornamelijk gericht op persoonlijke begeleiding
LO’er - kine van opleiding
zwemt al haar hele leven, waaronder competitiezwemmen, en is eigenlijk nooit ‘echt’
gestopt

- Jane Koevoets:
-

ook LO’er - kine van opleiding
via haar dochter in het (competitie)zwemmen terechtgekomen
was afgevaardigde, trainer, official, enz.
nu enkel nog official bij de masters (bij club AC)

- Luc De Nijs:
-

Via zijn kinderen in het zwemmen terechtgekomen
actief als open waterzwemmer en master
kamprechter bij de masters
zat ook in het verleden al in de Mastercommissie

- Filip Timmermans:
-

begon op zijn 35ste te zwemmen, tegelijk met zijn kinderen
werd official, bestuurslid bij Zwemclub Nijlen, enz.
nu nog master zwemmer

Organisatie en afspraken Vlaams Sportcomité Master Zwemmen
Voorzitter
Er wordt voorlopig geen voorzitter aangesteld. We zijn een kleine groep dus alles zou ‘en petit
comité’ moeten kunnen besproken worden.
Vast overlegmoment
Zeker de eerste maanden zal er elke tweede dinsdag van de maand overlegd worden. Er kan
steeds op het overleg voordien bepaald worden of er online of op locatie afgesproken wordt.
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Seizoen 2021-2022: wat moet er op korte termijn gebeuren/aangepakt worden?
Willem-Jan geeft aan dat hij graag in eerste instantie werk wil maken van het opmaken van een
situatieschets, aan de hand van een aantal vragen die hij de leden van het Vlaams Comité
Master Zwemmen voorschotelt.
1. Hoe is het met het Master zwemmen in Vlaanderen gesteld?
Er zijn minder kansen voor Masters om te zwemmen, en al zeker om wedstrijden te zwemmen.
Dat komt volgens de comitéleden voornamelijk door de komst van pps’en. Daardoor zijn de
zwembaden te duur om uit de kosten te kunnen geraken. Enkel indien er een sponsor is, kan
deze kost gedragen worden.
Combineren met een ander evenement, zoals een PACO-zwemfeest of een (jeugd)wedstrijd,
zorgt er voor dat de organisatie van een masterwedstrijd haalbaar/houdbaar is.
Ook het gebrek aan publiek is vaak een oorzaak van het feit dat de organisatie van een
masterwedstrijd niet rendabel is voor een club. Dit is dan weer mogelijks te wijten aan het feit
dat er op zaterdagavond gezwommen wordt.
Nog een probleem dat zich stelt bij ‘PPS-zwembaden’, is dat er vaak maar een beperkt aantal
wedstrijden mogen georganiseerd worden. Volwassenen hebben dan vaak andere bezigheden.
Bij mensen met kinderen is het bijvoorbeeld vaak zo dat er maar één ‘partner’ naar de
wedstrijd komt, omdat de andere thuis blijft met de kinderen. Meer een familiegebeuren
maken van Master wedstrijden, kan hier misschien een oplossing bieden?
2. Wordt er gewerkt aan het ‘inhoudelijk’ aantrekkelijk maken van wedstrijden of zijn er
enkel de ‘klassieke wedstrijden’, zoals dat in het ‘gewoon’ competitiezwemmen het geval
is?
Er worden enkel afspraken gemaakt omtrent de lange afstandenwedstrijden, omdat er van dat
soort wedstrijden sowieso heel weinig zijn. Er wordt voor het overige weinig nagedacht
omtrent het aantrekkelijker maken van wedstrijden, door bv. een nieuw format toe te passen.
3. Hoe ziet het ‘ideaalbeeld’ van een seizoen er voor jullie uit?
Een ‘ideaal seizoen’ bevat (minstens) de volgende zaken:
• Dit loopt gelijk met een seizoen in het ‘gewoon’ competitiezwemmen, waarbij het grootste
deel van het seizoen zich in het zwembad afspeelt. Tijdens de zomer kan er in open water
gezwommen worden;
• Één wedstrijd om de 3 à 4 weken is een ideale frequentie;
• Een goede afstemming met Wallonië en regio Zuid van Nederland zijn belangrijk, omdat er
vaak deelgenomen wordt aan ‘elkaars’ wedstrijden;
• De wedstrijden binnen een seizoen, liggen mooi verspreid en verdeeld over heel Vlaanderen.
(Momenteel zijn er namelijk enkel wedstrijden in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen. Vlaams-Brabant & Brussel en Limburg ontbreken op de kalender.
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Wat moet er volgens jullie op korte termijn aangepakt worden?
1. Master website
De masterwebsite kan geïntegreerd worden in de zwemfed-site. Dit moet bekeken worden met
Natacha, die nu de master website beheert.
2. Master zwemmen bekender maken
Onbekend is onbemind. En nog heel veel mensen, zelfs binnen de zwemwereld, weten niet dat
er iets als Master zwemmen is, laat staan dat men weet wat het precies inhoudt. Er zou dus
actie moeten ondernomen worden om het Master zwemmen bekender te maken.
3. Overleg met VSW
Er zou een overleg moeten komen met het VSCW omtrent het samenstellen van ploegen, het
invoeren van onofficiële wedstrijdnummers, het fungeren van +65-jarige officials, enz.
4. Overleggen met Franstalige en Nederlandse collega’s
Een overleg met de Franstalige collega’s zou goed zijn, omdat er slechts een 4-tal Franstalige
masterclubs zijn. Met zo een kleine ‘community’ zou er moeten kunnen samengewerkt worden.
Van Nederland kunnen we veel leren op vlak van (de organisatie van) (master) zwemmen. Daar
is dit heel populair, er wordt zelfs in regio’s gezwommen daar. De contacten met regio ZuidNederland zijn zeer goed. Willem-Jan beschikt al over de contactgegevens van zijn Nederlandse
collega bij de KNZB die verantwoordelijk is voor het Master zwemmen daar.

Seizoen 2022-2023 (en later): wat moet er op (middellange) termijn
gebeuren/aangepakt worden?
1. (Meer) ‘niet-vergunninghouderwedstrijden’
Er zouden (meer) niet-vergunningshouderwedstrijden moeten/kunnen komen. Dit kan ook in
combinatie zijn met een reguliere masterwedstrijd, of een ander event.
2. (Oud-)competitiezwemmers aantrekken
Heel veel (oud-)competitiezwemmers verdwijnen na hun carrière uit het zwemmen. Een goede
manier om hen vast te houden zou zijn: hen richting het master zwemmen ‘trekken’.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door (meer) zwemmers richting pre-master wedstrijden te
trekken, waarbij 18- tot 25-jarigen aan de start komen. +25-jarige competitiezwemmers kunnen
in principe al deelnemen aan de masters competitie. Als er een drempel is, moet deze zo laag
mogelijk gebracht worden.
3. Open Vlaamse Kampioenschappen Masterzwemmen
Het is de droom van velen dat er een ‘FSC voor Masters’ zou komen. Deze kan dan op de
Internationale kalender geplaatst worden. In de ‘internationale Masters community’ is het
namelijk niet uitzonderlijk dat er gereisd wordt om deel te nemen aan wedstrijden.
De eerste ideeën voor een dergelijke wedstrijd, zijn: een landentornooi met een puntentelling
en een beker, een allround criterium, enz.
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Volgend overleg
Het volgende overleg zal plaats vinden op dinsdag 23 november 2021, om 20:00. Willem-Jan zal
nog een uitnodiging voor een online overleg verspreiden.
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