
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum 16/08/2022 

Aanwezig De heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, en Mark Van den Bosch 

Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed) 

verontschuldigd De heer Thierry Dolet 

Uitgenodigd / 

Locatie Burelen zwemfed (Merelbeke) 

 

  Onderwerp  

1. Verwelkoming 

 - Etienne heet iedereen welkom. 

2. Benoemingen 

 NIHIL 

3. Opleidingen 

 a) Bijscholing kamprechters 11/09 
ADMINISTRATIE 
- 14 personen ingeschreven + 5 leden VSW 
- Inge heeft mail verstuurd naar Pascal Ghesquière, voorlopig geen reactie hierop ontvangen. 
 
SPECIFIEKE INHOUD 
- Het werkdocument dat Luc heeft opgesteld wordt overlopen en besproken.  Ook het document i.v.m. het medisch aspect dat Danny heeft opgesteld wordt bekeken. 
 
Tijdens de bijscholing zal Etienne het gedeelte over het medische en G-sport op zich nemen.  Hij overloopt dit nog met Danny.   
Luc zal voor het resterende deel een voorstel maken over wie welk deel op zich zal nemen. 
Luc en Inge zullen nog bekijken welke zaalopstelling gewenst is. 
 

b) Opleiding TAK najaar 2022 – voorlopige stand van zaken i.v.m. inschrijvingen:  
Antwerpen (4), Limburg (0), Oost-Vlaanderen (9), Vlaams-Brabant & Brussel (16) en West-Vlaanderen (6) 
 

c) Opleidingen K najaar 2022 – voorlopige stand van zaken i.v.m. inschrijvingen: 
3 kandidaten.  To do: Navraag bij Eefje.Devos 
 

d) Opleiding JP najaar 2022: voorlopige stand van zaken i.v.m. inschrijvingen 13 kandidaten 



 

 
e) Opleiding JF najaar 2022: voorlopige stand van zaken i.v.m. inschrijvingen 3 kandidaten 

To do: Navraag bij Ann Audenaert 

4. Reglementen 

 NIHIL 

5. Wedstrijdverslagen 
NIHIL 

a. Wedstrijden zwemfed:  
NIHIL 

b. Clubwedstrijden: 

 NIHIL 

6. Voorbereiding wedstrijden zwemfed 

a. VJK korte baan: 
- VJK korte baan wedstrijdreglement is goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. 
- Hoofdjury: KP Thierry Dolet en Mark Van den Bosch // JF Danny Uyttersprot en Heidi Vanderstraeten / SF: Jan Helsen en Anneke Labath // ZR: Johan De Geeter / Gert 

Voeten, overige leden van de jury zullen aangeduid worden bij afsluiting inschrijvingen. 
- gebruik BSD: Inge zal afspreken met Thierry voor de homologatie hiervan.  Zwemfed zal een instructiefilmpje maken.  De tekst hiervan zal eerst ter controle 

doorgemaild worden naar de leden van het VSW. 

7. Homologaties zwembaden 

 Hasselt bij te vullen met BSD. 

8. Homologaties records 
NIHIL 

9. G-zwemmen 

 NIHIL 

10. Mededelingen zwemfed 

 - Fina kandidaturen zijn bezorgd aan KBZB. 

11. Varia 

 - Naar analogie met beslissingen in het verleden zal geen enkele opleiding dienen als bijscholingsmoment, behalve voor de opleiding TAK. 

 - Inge zal KBZB vragen om nog een reminder te sturen naar FINA i.v.m. lijst erkende backstroke devices. 

 - Afscheid Ria – Etienne zal contact opnemen met Ria. 

 - Telefonisch na vergadering door alle leden bevestigd: Etienne wordt voorzien als kandidaat voorzitter voor de NSC. 

 
Datum volgende vergadering: maandag 26 september om 19u30 via zoom. 


