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Terugblik
vorig seizoen



Terugblik -
Zwemmen

• Heropstart covid

• Aantal wedstrijden met 
beperkt/zonder publiek

• Veel wedstrijden in het 
voorjaar

• Nieuw concept VJTC

• Positieve evaluatie
zomercriterium



Terugblik -
Waterpolo

• Waterpolo Academy: 
succes
(120 jeugdspelers!)

• Deze zomer op een aantal
locaties beachwaterpolo

• Deelname van 15 ploegen
in het recreantencriterium



Terugblik –
schoonspringen

• 2 nieuwe accommodaties
(Aalst en Deurne)

• 1m, 3m en 5m springplank

• BK schoonspringen in Aalst



Terugblik –
Artistiek
Zwemmen

• Najaar: licht gewijzigd
concept om iedereen te
laten deelnemen

• Voorjaar: back to normal
seizoen langer laten 
doorlopen

• Internationaal

5e plaats voor team op het 
EJK.

4e plaats voor (Franstalig) 
mixed duet op EK.

2x 3e plaats op EK masters



Terugblik –
open water

• Seizoen is nog bezig. Kalender 
was goed gevuld, helaas 2 
annulaties (ZGEEL –
blauwalg/Damme-Brugge: 
eendenkroos)

• Twee Europese kampioenen + 
aantal ereplaatsen op EK 
masters

• Meer interesse voor open water 
(Niet-aangesloten leden) + 
recreatieve wedstrijden



Terugblik -
natuurzwemmen

• Sporttak in de lift

• Zwemfed kijkt mee uit naar
“meer water” 
mogelijkheden buiten.



Terugblik -
topsport

• Afscheid Kimberly Buys 
(BRABO) en Louis Croenen
(SHARK)

• Gestart met nationaal project

• EJK zwemmen: knappe
prestaties van Roos
Vanotterdijk (DMB/TSS) en
Zinke Delcommune (KAZS)

• WK: ½ finale voor Fleur 
Vermeiren (BRABO)

• EK: voornamelijk jonge ploeg
die internationale ervaring
opdeed



Planning
seizoen 2022-2023



Regioraad/regiocomité’s

• Regioraad +/- 1 jaar actief

• PK op hetzelfde moment in elke regio

• Samenwerking tussen regio’s voor PK 

lange afstand

• Uniforme aanpak PK’s: lusten - lasten

• Uniforme e-mailadressen voor leden 

regiocomités

• Input alle sporttakken is zeker ook 

welkom

• Alle officials alvast welkom op PK!



Regiocomité’s - contact

Regiocomité Oost-Vlaanderen:

Geert Bisback – geert.bisback@regioovl.be

Matthias Loones – matthias.loones@regioovl.be

Sofie Geerinckx – sofie.geerincks@regioovl.be

Christophe De Paepe – christophe.depaepe@regioovl.be

Nieuws op website zwemfed:

Regiocomité Oost-Vlaanderen | Vlaamse zwemfederatie

mailto:geert.bisback@regioovl.be
mailto:matthias.loones@regioovl.be
mailto:sofie.geerincks@regioovl.be
mailto:christophe.depaepe@regioovl.be
https://zwemfed.be/regiocomite-oost-vlaanderen


Sportmodel V1.1



AquaFunDays (alle sporttakken!)

• Vorig jaar op startvergadering => 

aankondiging sportmodel!

• AquaFunDays

• 150 min.

• Opwarming/wedstrijd/circuit met 

verschillende opdrachten

• 4-5 blokken

• Testclubs voor najaar

• Voorjaar: effectieve start



Wedstrijdzwemmen

• Wintercriterium - doelgroep

• Aandacht voor G-sporters bij het 
inschrijven.

• Voorjaar van 2023:
experimenteren met beperkte
wedstrijdduur voor individuele
zwemmers

• Officials inschrijven via website
voor TAK-opleidingen

• Volgende documenten doorsturen naar
Pascale:

• Goedgekeurd (Voor)programma
• Uitslag (pdf + lenex)
• Deelnemende verenigingen

• Wedstrijdverslag
• Indien gewenst sfeerbeelden



Wedstrijdzwemmen

• Oprichten Zwemfed Swim Academy 
(geen Future Team meer)

• In elke regio maandelijks gemeenschappelijk
trainingsmoment;

• Leeftijdsgroep: jongens 12-13 jaar (2010-
2009) meisjes 11-12 jaar (2011-2010);

• Top 50 van elke 100m -> zwemmers die 3x 
voorkomen worden uitgenodigd (clubs + 
ouders);

• Centrale follow-up + voldoende info voor
clubcoaches;

• Elke deelnemer krijgt bewegingsanalyse in 
Antwerpen;

• 100 euro instapkost/zwemmer (ouders);

• Regioclubs:
• opstart voorjaar 2022

• verderzetting (mits voldoen aan
vooropgestelde voorwaarden) is mogelijk;

• nieuwe kandidaten kunnen aanvraag doen;



Waterpolo

LADIES POLO = FUN

• Criterium voor meisjes/dames

vanaf 12 jaar

• Teams bepalen onderling

het format

(doel: aantrekkelijk en haalbaar 

wedstrijdformat)

• Interesse? Laat het ons weten. 

Infomoment op 22/09

Artistiek zwemmen

• Aanpassing reglementering FINA

• Nodige info/aanpassingen zullen 

daarna doorgegeven worden



We kijken ook nog uit naar:

• Huldiging open water seizoen
2022 (8 oktober - Menen)

• Overlegmoment met clubs 
“natuurzwemmen”

• Bijscholing schoonspringen
2022-2023 (nog af te spreken)

• Vlaams kampioenschap masters 
(5 februari 2023)



Topsport

• Aanstelling nieuwe headcoach: Fred Vergnoux

• Verderzetten nationaal project



Financiële wijzigingen

Startgeld vanaf 01/09/2022:

• 0,70€/start wordt terug ingevoerd (na corona)

=> aangepast naar 1 euro/start

• facturatie aan de deelnemende clubs

niet van toepassing voor organisaties door/i.s.m. zwemfed en regio’s (PK/Regionaal circuit)

2022 2023-2026

Clubbijdrage (per stem)
- aangesloten club
- min. 250 leden
- min. 75 CV
- deelname aan officiële wedstrijden
- deelname aan Vl. of Belg, kamp en jeugdkamp in verschillende 
disciplines

110,00 110,00

Lidgeld (incl verzekeringspremie)
Recreant/lid – 25j
Recreant/lid +25j (master)
Licentie zwemmen
Licentie waterpolo
Licentie artistiek zwemmen
Licentie schoonspringen
Licentie afgevaardigde/official

5,00
5,00 

35,00
35,00
35,00
35,00
20,00

9,00
11,00
38,00
38,00
38,00
38,00
20,00



Ondersteuning clubs

• Zwembadbeleid

• Professionaliseren van zwemscholen

• Vanuit Aquality: vrijwilligers

• Ethisch: gedragscodes + terugkomdag API



Ondersteuning clubs



Ondersteuning clubs

FORM OP WEBSITE

• Clubgegevens

(naam club + actieve zwembaden)

• Aantal eetfestijnen

• Artistiek zwemmen: doorgeven of er enkel 

trainingen zijn of wedstrijden en trainingen.



Tools voor clubs - digitale aanvulling
'Leren zwemmen: praktische leidraad'



Tools voor clubs – SportsPay

• Mogelijke manieren om legaal te vergoeden:

- Vrijwilligersvergoeding

- Verenigingswerk (Artikel 17)

SportsPay light abonnement - 308€ excl btw/jaar

Samenwerking zwemfederatie = 10% korting

Kortingscode te gebruiken voor 30/09/2022 -

Kortingscode = zwem10



Vragen



Info vanuit regio



Bedankt
voor jullie

aanwezigheid!


