
 

Verslag Regioraad 

Datum: 30/08/2022 19u30  

Aanwezig: Fysiek: Vincent Guillemyn, Greet Dewitte, Sven Jacobs, Geert Bisback, Lode Grossen, Inge Leeten 
Online: Jacqueline Geelen, Daniel Van Deuren, Pascal Caroyer 

Verontschuldigd: Nico Ricquier 

Locatie: Merelbeke of online 

 
  

A Verwelkoming 

 - Vincent heet iedereen welkom 

B Goedkeuring vorig verslag 

 - Ok geen opmerkingen, verslag ter info op BO komen en vervolgens online gezet worden 

C Seizoen 2022-2023 

 1) Startvergadering 
Datums + locaties 
Maandag 12 sept. 2022: Oost-Vlaanderen (sporthotel Gent) 
Dinsdag 13 sept. 2022: West-Vlaanderen (LAGO Brugge) 
Woensdag 14 sept. 2022: Limburg (zwembad Genk) 
Donderdag 15 sept. 2022: Antwerpen 
Zondag 18 sept. 2022: Vlaams Brabant & Brussel (zwembad Aarschot) 
 

• Locaties voor de vergaderingen liggen vast, uitgezonderd Antwerpen. 
Het idee van het regiocomité was om de vergadering online te laten doorgaan, indien mogelijk graag fysiek.  Daniël zal dat intern bespreken en iets laten 
weten. 

• De startvergadering in Vlaams Brabant & Brussel zal gekoppeld worden aan een wedstrijd (aflossingen) en meerdere doelgroepen zullen uitgenodigd 
worden om elkaar daar fysiek te ontmoeten (ook verschillende topics kunnen besproken worden.  Er zal de aanwezigen ook iets te eten aangeboden 
worden. 

 
Agenda van zwemfed 
Er mag rekening gehouden worden met een duur van +/- 1 uur + ruimte voor het regiocomité + ruimte voor vragen 
Wat zwemfed zeker zal brengen (en nu al gecommuniceerd mag worden) 



 

- Info sabam 
- Info verenigingswerk 
- Startgelden 
- Wedstrijden zwemfed: oproep kandidaat organisatoren / doelgroepen / bescherming wedstrijden. 
- Sportmodel 
- … 

Oproep aanwezigheid. 
De regiocomité’s zullen de inschrijvingen voor de startvergaderingen doen en deze op de volgende vergadering van de RR doorgeven. 
Zwemfed zal de datums ook vermelden op website en nieuwsbrieven juli / aug. 
 
2) Provinciaal kampioenschap 

- Lusten & lasten nog eens vermelden op de website (nieuwsitem) 
Stavaza 

- Antwerpen: nog geen club die kandidaat is (zwemfed zal deze week nog een oproep lanceren) 
- Oost-Vlaanderen: nog geen kandidaten (zwemfed heeft een oproep gelanceerd) 
- Limburg: nog maar 1 dag ingevuld. Inge contacteert vrijdag Jacqueline om te kijken of verdere acties aangewezen zijn. 

Beslissingen over PK 2022 
- Medailles per jaargang 11,12,13,14,15,16,17,18,18+ 
- Provinciaal kampioen is de snelste per 2 jaargangen.  Indien regiocomité de provinciaal kampioen hier nog iets voor wil geven, kunnen ze dit zelf beslissen. 

(Vlaams Brabant&Brussel: hebben hier bvb. een schildje voor). 
- 9-10 jarigen: 400m vrije slag op PK lange afstand 

9-jarigen: 100m wisselslag (effectieve inschrijftijd is wel nodig) / 10-jarigen: 200m wisselslag (effectieve inschrijftijd is wel nodig). 
Deze wedstrijden worden ingericht als 1e wedstrijd in de namiddag.  Zwemfed stelt de vraag aan Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen of dit 
reglementair kan toegelaten worden.  Zwemfed bekijkt of het mogelijk is om een prijs/attentie te voorzien voor deze zwemmers. 
 

3) PK Lange afstand 
 

- Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen gaan samen organiseren.  Geert en Vincent zullen hier concreet over afspreken. 
- Ook voor Antwerpen en Limburg is dat de bedoeling. Daniël neemt na volgende week hier contact over op met Jacqueline. 
- Indien nodig wil zwemfed kijken voor het topsportbad om deze wedstrijd te laten doorgaan. 

 
4) Regiocircuit: 
Stavaza: 

- West-Vlaanderen: ok. Finaledag mag zeker behouden blijven (ook andere regio’s kunnen dit inrichten als ze hier ruimte voor hebben). 
- Oost-Vlaanderen: 3 kandidaten, oproep voor extra kandidaten is gedaan. 



 

- Limburg: 2 kandidaten, te bekijken eind van de week 
- Antwerpen: weinig animo bij de clubs, oproep zal gebeuren door zwemfed 
- Vlaams-Brabant&Brussel: CVB-wedstrijden blijven bestaan -> kan dit onder de voorwaarden van regiocircuit?  Zwemfed zal bekijken en terugkoppelen naar 

Nico.  
5) VJK korte baan 

- Oproep is gedaan. Lastenboek is hier terug te vinden. 
- In 2023 zal de voorrang gegeven worden aan clubs uit Oost-Vlaanderen, 2024 Vlaams-Brabant&Brussel, 2025 Antwerpen, 2016 Limburg… 

Oproep zal ook gelanceerd worden in het najaar (ook item startvergadering), zodat clubs tijdig hun zwembad kunnen vastleggen. 
- Inschrijvingsmodaliteiten zullen hetzelfde blijven, programma zal mogelijk lichtjes gewijzigd worden. 
- Bescherming van deze wedstrijd: zwemmers die een limiettijd hebben mogen niet deelnemen aan een andere wedstrijd op deze specifieke dag. 

 
6) VJTC 

- Het is niet aangewezen om te jagen op limiettijden tijdens de laatste kans wedstrijden.  Mogelijk zijn er wel te weinig wedstrijden in de periode okt-nov om 
elke kind de kans te geven om zich te plaatsen voor het VJTC 2023.  Daarom zullen de ranglijsten voor het VJTC van 2023 niet afgesloten worden voor 
01/01/2023. 

- Jongens 11 jaar kunnen hier inderdaad niet aan deelnemen, ligt in lijn met meerjarenplanning.   Tegenstrijdigheid met BJK zal in de komende periode 
bekeken worden.  Een globaal plan over wedstrijden is meer dan noodzakelijk maar vraagt tijd.    
Hoe zorgen dat , vooral de beginnende, zwemmers in de competitiesport blijven is een uitdaging die we allemaal samen moeten oplossen.  Alle mogelijke 
denkpistes: bv. max aantal wedstrijddagen e.d. bepalen moeten we durven bekijken.  Ook rol van trainers is hierin belangrijk.  
 

7) Huldiging van officials 
- West-Vlaanderen heeft een traditie om hun officials jaarlijks te bedanken voor de inzet.  Kan dit doorgetrokken worden naar de andere regio’s?  Week van 

de official valt in de periode rond het provinciaal kampioenschap.  Zwemfed zal bekijken of het mogelijk is dat we voor iedereen een gadget kunnen 
voorzien.  Indien een regio iets meer wil doen kunnen ze dit autonoom beslissen. 

 

 D Communicatie 

 - Website: 

voorbeeld: zie hier 

o suggesties: 

- foto’s iets kleiner 

- verslagen met dropdown-menu 

Donderdag 16/06 is er een overleg gepland met Joeri Jacobs om te bekijken hoe we de kalender en een aantal tools ook kunnen integreren op onze 

website.  Toekennen provinciale records ook automatiseren. 

 

https://zwemfed.be/sites/default/files/organisatie_vjk_korte_baan_2022.pdf
https://www.zwemfed.be/regiocomite-antwerpen


 

- E-mailadressen. 

Er zal gewerkt worden met uniforme e-mailadressen voor de regio. 

voorstellen voornaam.naam@rc...be  of voornaam.naam@zwemfedwvl.be  het is ook mogelijk om i.p.v. voornaam.naam de functie weer te geven. 

Nico en Vincent bezorgen een lijst met de gebruikte mailadressen momenteel.   Vincent zal ook de taakomschrijvingen doorsturen. 

- Startgeld zwemfed: 

1 euro per start zal gefactureerd worden aan de deelnemende club (clubfactuur).  Niet voor de volgende wedstrijden (Flanders, VK, VJK korte baan, VJTC, 

wintercriterium, zomercriterium, regionaal circuit, PK).  Communicatie zal eerder online komen en ook gebeuren via nieuwsbrief maar zal zeker ook een 

punt zijn op de startvergaderingen. 

E Varia 
- Stand van zaken: sabamregeling.  Contract ligt voor ter ondertekening.  Starten vanaf september is realistisch. 
- Is het denkpiste om 8 jarige te laten deelnemen aan competitiewedstrijden (CV).  In een aantal andere sporttakken (bv. voetbal) mogen jonge kinderen al 

eerder deelnemen aan wedstrijden. 
Lode geeft aan dat het de bedoeling is om vanaf het najaar aan de slag te gaan met “proeftuinen” voor de leeftijdsgroep 8-10 jaar.  Deze groep zou in een 
tijdspanne van bv. 2 uur een drie- tot viertal activiteiten aangeboden krijgen, waarvan er min. 1 wedstrijdactiviteit is.  Deze aanpak is een mogelijk stap 
voor kinderen naar de wedstrijdsport te brengen.  De aanwezige leden van de regioraad zien hier ook mogelijkheden voor doorstroming naar officials.   

  

  

 Volgende bijeenkomst: dinsdag 30/08 online of in Merelbeke   

https://us06web.zoom.us/j/87826540970?pwd=cys0MkZvRkQyTGE1RWNsMCtpcTl5UT09 

 

 
To Do lijst 

 
Wat Wie Wanneer 

Bepalen locatie startvergadering Antwerpen Regiocomité Antwerpen Week van 20/06 

Clubs uit regio aanschrijven voor deelname startvergaderingen Regiocomité’s Voor begin juli 

Stavaza ingeschreven clubs  Regioraad Vergadering RR 30/08 

Document lusten en lasten PK en regionaal circuit online plaatsen Zwemfed Week van 15/06 

Communicatie online zetten over doelgroepen en wedstrijden zwemfed. Zwemfed Week van 20/06 

Overleg tussen regio’s over PK Regiocomité’s Loop maand juli? 

Feedback of CVB onder regionaal circuit kan vallen Zwemfed Week van 20/06 

PK 9-10 jarigen bespreken met VSW en terugkoppelen naar Regioraad Zwemfed Week van 20/06 

mailto:voornaam.naam@rc...be
mailto:voornaam.naam@zwemfedwvl.be
https://us06web.zoom.us/j/87826540970?pwd=cys0MkZvRkQyTGE1RWNsMCtpcTl5UT09


 

Bekijken of gadget voor 9-10 jarigen mogelijk is en zo ja wat Zwemfed Vergadering RR 30/08 

Bekijken of attentie ter gelegenheid week van officials mogelijk is en zo ja wat Zwemfed Vergadering RR 30/08 

Medailles bestellen PK Zwemfed Startvergadering regio 

Medailles bestellen regionaal circuit.   
Hier nog bekijken welke programma’s het zijn e.d. 

Zwemfed Startvergadering regio 

Verder werken aan website/e-mailadressen Zwemfed Vergadering RR 30/08 

Kalender integreren zwemfed tbd (na overleg met Joeri 
op do 16/06) 

 


