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A Verwelkoming 

  

B Goedkeuring notulen van vergadering 19/07/2022 RCANT 

Verslagen worden automatisch goedgekeurd en doorgestuurd naar de federatie 1 week na rondsturen draft verslag.  
C Opvolging uitstaande to do’s vorige vergadering  

Actie Wie Datum Stand van zaken 

Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers vanuit RCANT ? Navragen bij Jan Ver Elst 
(0476/23.19.98 of janverelst2306@gmail.com) of hij dit wil blijven doen + lijst van Lange 
Wappers 2019/2020 en lijst provinciale records opvragen voor publicatie op de website van 
de zwemfed – webpagina RCANT. 

Sven 2021/11/18 Mail naar Jan gestuurd om af te spreken 
en om dit samen te bekijken 
8/2> Provinciale records zijn up-to-date 
gezet door Sven en nagekeken en 
bevestigd door Jan. 
1/3> Sven spreekt nog af met Jan 
28/4> Sven spreekt nog af met Jan voor 
de Lange Wapper (Prov Records staan op 
website) 
21/6> nog niet gedaan 
19/7> nog niet gedaan 
1/9> Lijst met zwemmers opgemaakt. 
Mail naar Jan Ver Elst gestuurd met de 
vraag om de lijst na te kijken. Mail naar 
Agnes of er lijst is van zwemmers die 



 

reeds een beker hebben gekregen + of er 
nog voorraad is en bij wie we eventueel 
extra bekers kunnen bestellen. 

Globale regeling voor SABAM Regioraad 2022/03/26 

(datum AV) 

Nog in bespreking bij zwemfed 
Feedback op algemene vergadering 
Zwemfed – ook vraag op AV RCANT 
28/4> Nog niet in voege 
21/6> Contract is getekend. Zal in voege 
gaan vanaf 1/9/2022. Mogelijk wel al van 
toepassing voor BK. 
19/7> zal toegelicht worden op de 
startvergadering 
1/9> zal toegelicht worden op de 
startvergadering op 15/9 door de 
zwemfed 

Oproep kandidaten organisatie PK Sven 7/6 21/6> We hebben nog géén 
kandidaturen binnen gekregen. Wel een 
alternatief voorstel voor de organisatie 
met alle deelnemende clubs samen. 
19/7>zie agendapunt E 
1/9>zie Agendapunt E 

Bespreken samenwerking PK LA met regio Limburg Daniel 7/6 21/6> Daniel heeft met RCLIM overleg 
gepleegd. Topsportbad mag gebruikt 
worden hiervoor. 
19/7> zie Agendapunt D 
1/9> zie Agendapunt E 

 

D Feedback Regioraad gehouden per 30/08 in Merelbeke 

- Evaluatie Wedstrijden Zomer 2022 (VZC, BJK, BK)  

- Organisatie VWC Vlaams Winter Criterium (Wezenberg) / VJTC en VK ook in Wezenberg 

- Regiowerking in de verschillende provincies 

E Organisatie PK 2022 

• PK 15/16-10 Antwerpen Wezenberg  

* Programma 

* Status 



 

* Oproep / organisatie 100 Meter wisselslag voor 9 jarigen op te nemen als “wedstrijd tellend als PK” in het programma van een clubwedstrijd 

• PK LA RCANT – RCLIM  

• Status – reacties oproep interesse / wijziging voorstel datum / zwembad / organisatie club….. 

PK 

Medailles per leeftijd ? te bevestigen 

Bij meer dan 4u stelt men voor de 50m vlinderslag, rugslag en schoolslag wedstrijden te schrappen (want geen “Olympische nummers”) 

Inschrijvingen met NT op andere nummers zullen ook als eerste worden geschrapt bij tijdsoverschrijding 

Programma voorstel Etienne is OK 

100WS 9j en 10j -> Navragen of dit kan op 1/11 op de wedstrijd bij Aartselaar (Sven vraagt na bij Raf Cornelissen van SVAZ) 

400m voor 10j blijft in PK en gaat niet naar PK LA (aanvaarding op basis van datum van inschrijving indien tijdsoverschrijding) 

Daniel vraagt bij Brabo (Jurgen Anthoni) om lenex bestand en voorprogramma’s voor PK aan te maken op basis van het voorstel programma Etienne, die ook KP, JF en SF zal 

melden 

Uitreiking van de “Lange Wappers” (exact tijdstip nog te bepalen en te communiceren) 

Geen limiettijden 

 

PK LA 

Nieuwe datum zondag 6/11 ipv zaterdag 5/11 of alternatieve datum zondag 23/10 (Sven stemt af met RCLIM en Inge Leeten) 

Geen 400m voor 10j in PK LA (Sven stemt af met RCLIM of zij de 400m op hun PK hebben) 

 

F Website – update Kris 
- Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – provinciale records… etc. 
- Feedback Zwemfed 

Geen feedback 
 

G Financiën – update Evy 

Een aantal bankkosten zullen niet meer aangerekend worden (coda / opsturen uittreksels)  
H Varia 

RCANT – startvergadering 15 September 2022 

- Voorbereiding startvergadering 

- Zwemfed : Sabam / Nieuw “future team” -> “zwem academie” 

- Kalender najaar 2022 

- Resultaten Lange Wappers – bekendmaken timing uitreiking 

- Rondvraag B-Circuit / Apart klassement A/B zwemmers 



 

Sven voorziet de catering en doet aanzet van de slides 

Maandag 5/9 rondsturen naar RCANT 

Bespreking slides op donderdag 8/9 om 20u00 online (Etienne verontschuldigd wegens vergaderingen KBZB) 

  

  

 Volgende bijeenkomst datum : 29/09/2022 om 20u30 (online) 

 


