
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum: 01/12/2022 
Aanwezig: Mevrouwen Trui Sulmont en Inge Leeten, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en 

Mark Van den Bosch 
Uitgenodigd Wouter Van Eester 

Verontschuldigd: / 

Locatie: Online 
 

  
1 Verwelkoming 
 • Etienne heet iedereen welkom 

 
2 Voorbereidingen wedstrijden zwemfed 
  

Wouter geeft een presentatie over de winterraces (zie bijlage). 
 

• 2023: 
o Algemeen concept 
o Doelstellingen van elke wedstrijd 
o Wedstrijdplan Wezenberg: er wordt een aanpassing voorgesteld van het “klassieke” plan, om de stromen van zwemmers, officials, … te scheiden.  

Er worden nog enkele zaken meegegeven waar er rekening mee kan gehouden worden (koude bij openstaande deuren/ruimte coaches, beelden 
voor VIP à andere locatie mogelijk? / bescherming voorzien voor opspattend water voor jurytafel en DJ ?  
Mogelijkheid catering waar nu “spinning ruimte” is, moet nog bevestigd worden 

o Openstaande vragen qua parking, “paperless” voor clubs – te bevestigen wat reglementair moet – 1 uitslag moet zeker uitgehangen worden.  
• Toekomst: 

o Mogelijke samenwerking met Nederland en Luxemburg in 2024 
 

De leden van het VSW bedanken Wouter voor de toelichting.  Hij verlaat daarna de vergadering. 
 
 
 



 

3 Benoemingen 
 

Jaar TAK/SP/SF/JP/JF/K/KP/KF Naam Voornaam Club Nr °jaar 

2022 TAK DIRKX EVI KST 21087 82 
2022 TAK DEBAETS ELKE STW 21146 75 
2022 TAK DE MEYER ELKE STW 21224 80 
2022 TAK GOETHALS SEMIR STW 11225 78 
2022 TAK CLINCKE MARIEKE MEGA 21391 84 
2022 TAK VANBELLEGHEM PEGGY KVZP 21000 70 
2022 TAK STRAGIER ANNELIES TRUST 21111 83 
2022 TAK TILMANT NADEGE TRUST 21216 80 
2022 TAK PIESSENS STEVEN ZCT 11180 74 
2022 TAK CROMMEN MIEKE ZDKB 21101 75 
2022 TAK VANDERHEYDEN CAROLINE DBT 21179 83 
2022 TAK NIJS RENAAT DBT 11180 78 

 

 4 Opleidingen 
  

a) Stand van zaken opleidingen kamprechter/jurysecretaris JP/JF 
o JF-opleiding is bezig.  5 kandidaten gaan hun proef afleggen. 
o Kandidaten voor de cursussen mogen zich melden via mail bij Luc H. 

 
b) Opleidingsdata TAK voorjaar 2023: Thierry zal nog data doorgeven voor Limburg, andere data staan online. 

 
5 Reglementen 
  

a) Feedback digitaal FINA congres en feedback van Danny over het LEN congres  (meer in detail op 15/12). 
LEN congres was heel goed georganiseerd.   
Danny zal nog een uitgebreider verslag naar iedereen doorsturen. 

b) Quick Reference Card: aanpassing was minimaal, mogelijk de volgende keer niet een nieuwe versie rondsturen of duidelijk aangeven wat er veranderd is.  
Luc H. heeft hierover vragen gekregen. 



 

6 Wedstrijdverslagen 
  

o Wedstrijdverslagen:  
o Incident met inschrijftijden PK Lange afstand VLBR (Lange afstand wedstrijd ALZV): 

Voorstel is om een brief te versturen naar LAQUA en deze club een boete te geven voor het niet naleven van de sportreglementen.  De leden van 
het VSW vinden ook dat dit geen sportief gedrag is naar andere clubs/zwemmers.  Als dit nog eens zou gebeuren worden de clubs geïnformeerd 
dat de zwemmers geweigerd worden wegens een foute inschrijving en dat dit moet aangepast worden door de inschrijvende club (controle door 
sportsecretaris wedstrijd en regioverantwoordelijke, die alle clubs informeren). 

o Incident op memorial Antheunis 
Klacht is doorgenomen en ook het verslag van de beide kamprechters is besproken.  Er werd niet gewerkt via de clubafgevaardigde 
Er zal een schrijven gestuurd worden naar de ouder.  Inge zal een voorstel opmaken voor dit schrijven en overmaken aan Mark / Etienne.  
Mark zal contact nemen met de voorzitter van de betrokken club. 

o VJK korte baan:  
§ Goede organisatie van KHZS en zwemfed.  Etienne zal een mail sturen naar KHZS om hen te feliciteren met de organisatie. 
§ I.v.m. uitsluitingen.  Actuele FINA-reglementen zijn toegepast en dit is telkens ook zo gecommuniceerd naar de afgevaardigden.   

Danny geeft aan dat het belangrijk is dat we ook naar trainers communiceren over de reglementen.   Mogelijk is dit in te plannen op een 
Swim Conference.  Bij de reglementswijzigingen van januari is het ook belangrijk dat we deze duidelijk communiceren naar de trainers.  
Het is best wel te vermijden dat als er een klacht wordt neergelegd, deze klacht behandeld wordt door de persoon over wiens beslissing 
de klacht gaat (te bekijken volgende vergadering). 

o Tweedaagse ZN:  zwemmer van RSCM heeft gezwommen op tweedaagse.  Inge zal een brief opmaken en sturen naar Etienne, met het voorstel 
om eveneens een boete te voorzien voor het niet naleven van de reglementen (stond duidelijk in het wedstrijdreglement van ZN). 

o Vraag aan Bestuursorgaan de boete voor het niet naleven van de reglementen op te trekken. 
o Te bekijken tegen 15/12: definitie “beschermde wedstrijden” (bv. “geldt enkel voor bepaalde leeftijdscategorieën, “prioritaire wedstrijd voor een 

bepaalde doelgroep, “enkel voor een bepaalde populatie”,  …).  
7 Homologaties zwembaden 
  

Blankenberge - Beernem 
o Aantikpanelen moeten aanwezig zijn bij de homologatie 
o Trap mag de veiligheid van de zwemmers niet in gevaar brengen 
o Danny zal laten weten dat er een strikte toepassing voorzien is van de richtlijn dat het zwembad “wedstrijdklaar” moet zijn bij homologatie. 

8  Homologaties records 
 /  



 

9 G-zwemmen 
 o Dit weekend vastgesteld dat toch nog niet iedereen mee is met de G-sportreglementen.   Danny zal de desbetreffende kamprechter persoonlijk 

contacteren om de nodige uitleg te geven. 
10 Mededelingen zwemfed 
 / 

 
11 Varia 
 o Digitaal jurysecretariaat: Danny (toptime) zal op donderdag 05/01 om 19u een demonstratie geven in de Wezenberg. 

o Voorzitter en leden BO op meetings: Thierry geeft aan dat hij het zeer jammer vindt dat er weinig respect is voor de wedstrijdleiding (was het geval op het 
VJK, maar is ook reeds eerder voorgevallen).   Er is een mail overgemaakt door de voorzitter van de zwemfed om dit recht te zetten. 

o Prestatiedocumenten VJK korte baan nog niet doorgemaild?  Inge vraagt na en zal ze anders doorsturen. 
o Nood aan een digitale juryvergadering voor de winter races?  Zo ja, wil zwemfed dit zeker organiseren (reeds een technical meet gepland voor FSC op 

woensdag 18/1). 
o Tussentijden worden enkel bij LA hernomen in Swimrankings. 
o Website regio’s: in evolutie, een handleiding werd opgemaakt. 

 
 Volgende vergaderingen: 

Donderdag 15 december: 20u  - kantoren zwemfed Merelbeke (enkel over zwemreglement) 
Donderdag 5 januari – lokaal topsportbad Wezenberg (na demo Toptime) 
 

 


