
 

NOTULEN VLAAMS COMITÉ MASTER ZWEMMEN 

Datum: 25/10/2022 om 20u00 

Uitgenodigd: Jane Koevoets, Karlien Manderveld, Luc De Nijs, Filip Timmermans, Etienne Desfossés (VSW), Willem-Jan Langaskens (zwemfed) 

Verontschuldigd: Natacha Van Hoof 

Locatie: Online 
 

 Onderwerp Verantw Voorbereiding/stand van zaken 

A Vorige vergadering(en) 

  Allen 
Aandacht hebben voor het gebruik van het woord ‘Masterzwemmen’. 
 

  Allen 
Aandacht vestigen op Masterzwemmen via sociale media. 
 

B Open Vlaamse Kampioenschappen Masterzwemmen 

1. Update  

De zondagnamiddag, 5 februari 2023, wordt volledig vrijgehouden voor Open 
Vlaamse Master Kampioenschappen in Antwerpen. 
 
Het programma van het Wintercriterium, dat op zaterdag (volledige dag) en 
zondagvoormiddag plaatsvindt, is er op gericht om +20-jarigen (premasters) 
ook aan deze Master wedstrijd te laten deelnemen. 
 
Een must in het programma is een 800m vrije slag. Voor het overige mag er 
een gevarieerd programma voorzien worden. Filip zal een (aantal) 
voorstel(len) formuleren en aan de leden van dit comité bezorgen, om van 
daaruit een definitief programma te bepalen. 
 
Op basis van het definitief programma zal Willem-Jan vervolgens een 
reglement opstellen. Dit kan dan weer door de betreffende commissies 
gelezen en aangepast/goedgekeurd worden. 
 



 

C Deelnemers EK’s & WK’s 

1. Kledij  

De onderhandelingen die op Vlaams en nationaal niveau lopen, worden 
verder gezet. 
 
De bedoeling is nog steeds om Master Zwemmers van een badmuts en kledij 
te kunnen voorzien, al dan niet betalend. 
 

2. Mastersweekend  

De leden van het Vlaams Comité Masterzwemmen geven aan dat een 
‘Masterweekend’ idealiter in april plaatsvindt. Indien dat niet mogelijk is, kan 
ook het laatste weekend van mei een mogelijkheid zijn. 
 

D Voorzitter 

1. Oproep kandidaten  

Er moet (ook statutair gezien) een voorzitter van de Vlaamse Commissie 
Masterzwemmen aangeduid worden. De leden van de commissie kunnen zich 
bij een volgende vergadering kandidaat stellen. Een eventuele verkiezing kan 
dan plaatsvinden. 
 

E Varia   

1. Website  

De vraag werd op de voorgaande vergadering gesteld of er op de 
activiteitenpagina op de zwemfed-website onder het keuzemenu 
‘sportaanbod’ ook een categorie ‘Masterzwemmen’ kan toegevoegd worden. 
Dit is inmiddels mogelijk. 
 

2. Goedkeuring voorprogramma‘s  

Voorprogramma’s voor Masterwedstrijden moeten naar Jane doorgestuurd 
worden zodat zij deze kan goedkeuren. 
 
Willem-Jan zal dit communiceren via de website. 
 

3. Karlien veranderde van club  
Karlien maakte de overstap van zwemclub Laqua naar zwemclub ZORO. 
Willem-Jan past dit aan op de website. 
 



 

4. Master Comité FFBN  

De vraag wordt gesteld of er een tegenganger van het Vlaams Comité 
Masterzwemmen is bij de FFBN en of een overleg hiermee zich aandient. 
Jane en Willem-Jan zullen deze vragen voorleggen aan hun contacten bij de 
FFBN. 
 

 Afsluiten vergadering 20u45 Volgende meeting: 22 november 2022, om 20.00 uur (online) 

 


