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

08/03/2022 om 20u00
Jane Koevoets, Filip Timmermans, Natacha Van Hoof, Karlien Manderveld, Etienne Desfossés (VSW, uitgenodigd), Willem-Jan
Langaskens (zwemfed)
Phedra Van Daele (KBZB), Luc De Nijs
Online

Onderwerp
A
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Vorige vergadering
Goedkeuring verslag
To do’s

B

Vlaamse Kampioenschappen
Masterzwemmen
Voorstel datum: 4-5 februari 2023

1.

Verantw

Willem-Jan
Allen
Willem-Jan
Allen

Voorbereiding/stand van zaken

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.

Het voorstel vanuit de zwemfed is om dit op 4- en/of 5 februari 2023 te
organiseren in Antwerpen. Dit voornamelijk omwille van logistieke redenen.
Op die manier kunnen er namelijk vier wedstrijdweekends na elkaar in
Antwerpen georganiseerd worden.
Dit wordt door het VCM grotendeels positief onthaald. Er moet enkel
rekening gehouden worden met de volgende wedstrijden:
• Kapellen (eind januari);
• de Open Nederlandse Kampioenschappen (ook eind januari)

2.

Programma

C

Deelnemers EK’s & WK’s

1.

Kledij

2.

Mastersweekend

D
1.

Vragen aan VSW
Mag een official tijdens Masterwedstrijden
zwemmen?

2.

Kan er eventueel aan een systeem gewerkt
worden waarbij officials enkel in het
Masterzwemmen opgeleid/aangetrokken
worden? Sommige mensen zijn enkel
geïnteresseerd in Masterzwemmen.

Wat het VCM betreft, is een ideaal programma een programma zoals op de
Belgische Kampioenschappen Masters, verspreid over twee dagen dus. Er zou
wel rekening moeten gehouden worden met bvb. de duur van een 1500m
voor +80-jarigen.

Er wordt door de KBZB en zwemfed binnen het sponsorcontract met Speedo
bekeken wat de mogelijkheden zijn naar het organiseren van een verkoop
van materiaal toe. Idealiter kan er kledij gepast/aangekocht worden tijdens
het ‘Masterweekend’.
Het VCM bepaalt een aantal zaken omtrent het door de zwemfed te
organiseren ‘Masterweekend’:
• Deelname beperken tot zwemmers die onder de limiettijden voor
deelname aan het EK doken (of dicht in de buurt komen).
• De ideale periode lijkt eind mei/begin juni te zijn.
• Idealiter wordt er gezwommen in een 50m-bad.

Antwoord Etienne Desfossés (VSW):
Ja, als dit op voorhand goed doorgegeven wordt aan en doorgesproken
wordt met de kamprechter. Zie MSW 3.8 van sportreglement zwemmen.
Etienne Desfossés antwoordt in naam van de VSW:
De TAK-opleiding die voorzien wordt door de VSW moet gevolgd worden. De
praktische proeven moeten afgelegd worden tijdens wedstrijden met
voldoende - en ‘goed gevulde’ - reeksen.

3.

Kunnen er ‘onofficiële nummers’ toegelaten
worden (bijvoorbeeld 100m wisselslag
zonder vlinderslag)?

4.

Kan er bij aflossingen, ook op gewone
wedstrijden, toegelaten worden om
‘nationale aflossingen’ op te stellen (over de
clubgrenzen heen)?

E
1.

Vraag aan de KBZB
Inschrijven internationale tornooien.

2.

Homologatieformulieren

3.

Reglementen KBZB-site

F

Varia

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er ook rechtstreeks ‘reclame’ moet
gemaakt worden bij Masterzwemmers om een officialopleiding te volgen.
Antwoord Etienne Desfossés (VSW):
Dit kan enkel door middel van het sturen van een brief ter uitnodiging, met in
bijlage het officiële voorprogramma, en een vermelding van een extra aantal
activiteiten, niet behorend tot de officiële wedstrijd, zoals dit gebeurt bij
bijvoorbeeld reeksen G-zwemmen en PACO wedstrijden.
Antwoord Etienne Desfossés (VSW):
Dit kan enkel door middel van het sturen van een brief ter uitnodiging, met in
bijlage het officiële voorprogramma, en een vermelding van een extra aantal
activiteiten, niet behorend tot de officiële wedstrijd, zoals dit gebeurt bij
bijvoorbeeld reeksen G-zwemmen en PACO wedstrijden.

Kan er als één team Belgium ingeschreven worden? Nu schrijft iedereen
apart in voor EK’s, WK’s, enz.
De homologatieformulieren voor Europese- en wereldrecords staan niet op
de website (of zijn niet terug te vinden). Kunnen deze (op een duidelijke
plaats) op de website geplaatst worden?
Filip Timmermans keek de reglementen op de KBZB-website na en geeft aan
dat deze grotendeels gelijklopen met de reglementen op de zwemfed-site.
Enkel de volgende zaken zouden moeten bekeken worden:
• Over ‘pre-masters’ wordt er nooit gesproken bij de KBZB. Kan deze
categorie ook daar geïnstalleerd worden?
• Kunnen benen schoolslag toegelaten worden bij vlinderslag, zoals dat
in Vlaanderen het geval is?
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2.

3.

4.

Website

Kalender website

e-mail: masterclubs@zwemfed.be

Goedkeuring voorprogramma‘s

De verslagen van het Vlaams Comité Master zwemmen moeten nog
aangevuld worden op de juiste pagina op de website.
Sarah Sturtewagen is momenteel aan het bekijken waarom Willem-Jan dit
niet kan toevoegen.
De vraag werd op de voorgaande vergadering gesteld of er op de
activiteitenpagina op de zwemfed-website onder het keuzemenu
‘sportaanbod’ ook een categorie ‘Masterzwemmen’ kan toegevoegd worden.
Nu moeten masteractiviteiten namelijk gezocht worden tussen andere
activiteiten in de categorie ‘zwemmen’.
Ook dit wordt momenteel door Sarah Sturtewagen bekeken met de
websitebouwer.
Het zou goed zijn om naar alle clubs met Masterzwemmers in één keer te
kunnen mailen, bijvoorbeeld door middel van een ‘doorstuur e-mailadres’.
Ook dit wordt bekeken door Sarah Sturtewagen.
Na overleg met het VSW is er beslist dat Jane Koevoets de voorprogramma’s
van de masterwedstrijden zal goedkeuren.
In september zal reglement aangepast worden zodat het duidelijk is dat de
goedkeuring van de voorprogramma’s voor de masterwedstrijden door haar
zal gebeuren i.p.v. door de gemandateerde per regio.

5.

Vlaams regelmatigheidscriterium

Tot september kan Jane dit dan wel al doen maar in overleg met Etienne.
Aangezien er weer een volwaardige kalender is, kan dat dit jaar opnieuw
plaatsvinden. Voor de uitreiking op basis van de klassementen van 2019,
haalt Natacha de handdoeken op bij Lea.

Willem-Jan bekijkt intern wat er mogelijk is qua prijzen. Een handdoek met
de naam op krijgt daarbij de voorkeur.
Afsluiten vergadering 21u39

Volgende meeting: donderdag 14 april 2022, om 20.00 uur (online)

