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Het Regiocomité Oost-Vlaanderen vat het plan op om de communicatie naar haar leden te versterken. 

Daarom zal er bij tijd en stond een nieuwsbrief opgesteld worden waarin de belangrijkste punten 

zullen worden meegedeeld. Deze nieuwsbrief zal verzonden worden naar alle Oost-Vlaamse clubs om 

van daaruit (hopelijk) alle leden binnen Oost-Vlaanderen te bereiken. 

Bestuurszaken 

Exact één jaar geleden, op 01/09/2021, is de uitwerking van de Regiocomités opgestart in Oost-

Vlaanderen en in Antwerpen. Dit jaar zullen ook in de andere Vlaamse provincies de Regiocomités 

vorm krijgen. Hoewel we veel goede intenties hadden, zijn vele initiatieven binnen het Regiocomité 

Oost-Vlaanderen, deels door corona, niet uitgevoerd of uitgewerkt. Ook beseffen we dat de 

communicatie naar de clubs nog niet op punt stond. Zoals men zegt dat alle begin moeilijk is, maken 

we ons sterk dat het dit jaar beter zal zijn. Mochten er vragen of opmerkingen zijn voor het 

Regiocomité mag/kan er altijd gemaild worden naar ons mailadres: rcovl@zwemfed.be  

Eén jaar geleden bij de opstart bestond het RCOVL uit Sam Lasoen (STA), Matthias Loones (MEGA), 

Geert Bisback (FIRST), Sofie Geerinckx (TSZ), Christophe De Paepe (FAST) en Mark Van den Bosch (lid 

VSW). Onlangs liet Sam weten dat hij door verscheidene redenen niet langer deel kan uitmaken van 

het RCOVL. We bedanken Sam voor het geleverde werk tijdens dit eerste (opstart)jaar. Geert zal hem 

vervangen als voorzitter van het RCOVL.  

Bij deze komt er dan ook een plaats vrij binnen het RCOVL, via deze weg doen we dan ook een oproep 

naar alle Oost-Vlaamse clubs. Nieuwe kandidaten kunnen altijd hun kandidatuur doorgeven, via mail, 

naar ons mailadres: rcovl@zwemfed.be  

 

Oost-Vlaamse (A) kampioenschappen 

Op 15 en 16 oktober 2022 zullen de Oost-Vlaamse (A) kampioenschappen plaatsvinden in het 

Verbauwenbad te Eeklo. Deze tweedaags wordt dit jaar georganiseerd door Mega. Ondertussen 

werden de voorprogramma’s en de Lenex verstuurd naar de Oost-Vlaamse clubs. Let op, dit is een 

wedstrijd met limieten. Veel succes aan alle deelnemers. 

Regionaal criterium (Relay Cup) 

Het regiocomité merkte dat de Relay Cup vorig jaar geen groot succes werd. Daarom kozen we ervoor 

om het concept in een nieuw jasje te steken. Zo is het programma helemaal aangepast en mogen ALLE 

zwemmers uit Oost-Vlaanderen deelnemen, met dien verstande dat de A-zwemmers niet op het 

podium kunnen terechtkomen, zij zwemmen enkel mee voor een tijd. 

Dag1 09/10/2022 Sint-Niklaas 

Dag2 22/01/2023 Zottegem 

Dag3 12/03/2023 Temse 

Dag4 21/05/2023 Ronse 
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Startvergadering Oost-Vlaanderen 

Op 12 september 2022 vindt de startvergadering van het RCOVL voor het seizoen 2022 – 2023 plaats 

in het topsportcentrum Gent, Zuiderlaan 14 - 9000 Gent. Jullie worden vriendelijk uitgenodigd om 

19u00. Wij hopen op zijn minst één vertegenwoordiger per club te kunnen verwelkomen. Vergeet niet 

om op voorhand uw aanwezigheid te bevestigen via mail naar geert.bisback@bics.com  

 

Bedanking Officials 

Zonder officials geen wedstrijden. Tijdens de eerste week van de Oktober staan we traditioneel even 

stil voor een bedanking van alle officials. Van 01 – 09 oktober is er dan ook de week van de officials. 

Het RCOVL wil hierbij de kans nemen om alle Oost-Vlaamse officials te bedanken voor hun inzet en 

engagement. BEDANKT! Tijdens de Oost-Vlaamse Kampioenschappen in Eeklo worden de Oost-

Vlaamse officials in de bloemetjes gezet door het RCVOL en de Zwemfed. Bekijk dus geregeld jullie 

mailbox, officials, voor de uitnodiging.   

 

 

 

Namens het Regiocomité Oost-Vlaanderen, 

 

Sofie Geerinckx 

Christophe De Paepe 

Mark Van den Bosch (VSW) 

Geert Bisback (voorzitter RCOVL) 

Matthias Loones (secretaris RCOVL) 
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