
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 20/10/2022 
Aanwezig: Daniël Van Deuren, Sven Jacob,  Etienne Desfossés, Kris Op de Beeck, Evy Van Erum 
Afwezig/Verontschuldigd Benny Claassen 
Copy : Inge Leeten 
Locatie: Online via Teams 

 
  

A Verwelkoming 
  

B Goedkeuring notulen van vergadering 29/09/2022 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. 
29/9> Alle winnaars van een lange 
wappers zijn gekend en de clubs zijn op 
de startvergadering op de hoogte 
gebracht. Uitreiking zal op het PK 
gebeuren (zondag). We zijn ook in bezit 
van de historiek van de winnaars sinds 
1985. Er zijn door Agnes 25 lange wapper 
beeldjes besteld bij Paul Roijmans. 
(Wilhelminalaan 12 - 5541 Reusel 
Nederland) op 10km van Arendonk. 
Kostprijs is ongeveer 100€ per beeldje. 
Inkomsten (toelage zwemfed, 
startgelden PK,…) van een seizoen 
bekijken en op einde seizoen bekijken of 
we dit kunnen blijven financieren. 
20/10> Publicatie van alle winnaars 
“Lange Wapper” op website RCANT 
Kostprijs 90€ voor beeldje + 7€ voor 
plakaatje (x 25 stuks) 

 

D Feedback Regioraad - nvt 
E Nabeschouwing verloop PK 2022 – reacties 

- Selectie wedstrijden 10j eventueel naar de voormiddag schuiven 
- Inzwemmen was volledig vrij -> volgende keer misschien wel opdelen club/baan 
- Medailles 9/10/11/12/13/14/15-16/17-18/19+ 
- Lijst met provinciale kampioenen vermelden op website RCANT. 

Status / Stand van zaken PK LA RCANT – RCLIM komende zondag 23/10/2022 
- Extra redder nodig voor inzwemmen 
- Voor 25 tal vrijwilligers broodjes nodig (officials, helpers,…) 
- Koffie/Thee/Water is voorzien 
- Daniël zorgt voor koffiekoeken (40-tal) 
- Tegen 7u00 à 7u30 aan sportbad wezenberg (Etienne, Daniël, Sven, Benny) 



 

Organisatie 100 Meter wisselslag voor 9 jarigen in het programma van een clubwedstrijd Aartselaar per 01/11/2022 
- Medailles zijn reeds meegegeven met club Aartselaar 
- Lijst met provinciale kampioenen vermelden op website RCANT. 

Voorbereiden – kandidaten organisatie PK 2023 
- Mogelijke kandidaten : ZGEEL, MOZKA, BRABO 

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

- Na de herfstvakantie laat de zwemfed weten wat mogelijk is.  In de tussentijd kunnen we documenten naar hun opsturen en zij plaatsen het op de website. 
G Financien – update Evy 

- Kosten “lange wapper” beeldjes zijn er afgegaan (25x90€ + 25x7€) 
- Evy zoekt uit of de startgelden van vorig seizoen reeds gestort zijn door de zwemfed 

H Varia  
- Kalender 2022 - 2023 
- Varia – Etentje ? 

  
  

 Volgende bijeenkomst datum :  
donderdag 3/11/2022 om 20u30 (online) – beslissing PK 2023 
donderdag 17/11/2022 om 20u30 (online) 

 


