
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum: 15 december 2022 
Aanwezig: Mevrouw Trui Sulmont en de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en Mark Van den Bosch 

Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed) 
Uitgenodigd / 

Verontschuldigd: De heer Luc Van Laere 

Locatie: Merelbeke 
 

  
1 Verwelkoming 
 Etienne heet iedereen welkom 
2.  Bespreking reglementen 
 • Danny toont de presentatie die ook op 13 december op het Nationaal Sportcomité Zwemmen behandeld geweest is. 

• Vervolgens wordt het werkdocument van Luc H., opgesteld aan de hand van het FINA congres, punt per punt besproken, en vergeleken met het werkdocument 
van Danny, opgesteld aan de hand van het LEN congres. 

• Alle voorgestelde wijzigingen worden bevestigd, behalve de aanpassing van SW 6.5. 
• Bij minimale jurybezetting zonder AEI wordt één hoofdtijdopnemer voorzien. 
• De opmerkingen “Zwemfed” bij SW 9.1 en SW 10.2 vervallen 
• Bij SW 11.1 opmerking “Zwemfed” toevoegen “enkel voor die zwemmers die nadeel hebben ondervonden van het defect”. 
• Quick Reference Card: Etienne heeft reeds de nodige aanpassingen hieraan aangebracht en zal deze overmaken ter publicatie op website en versturing naar 

kamprechters (uniform voor KBZB, Zwemfed en FFBN). 
• Inge maakt deze input over aan Joeri Jacobs om te vragen de nodige aanpassingen te voorzien in Meet Manager, en klaar te zetten achter de schermen. 
• Alles kan pas gepubliceerd worden op het moment dat de FINA-reglementen (World Aquatics) gepubliceerd zijn. 
• Hoe communiceren naar alle betrokkenen (kamprechters/trainers/officials). 

o Kamprechters 
§ Luc H zal een document opmaken waar alle wijzigingen instaan, dit document zal dan doorgemaild worden naar alle kamprechters. 
§ Kamprechters zullen uitgenodigd worden voor een online sessie op vrijdag 6/01 om 20u.   

Inge zal aanzet maken voor powerpoint presentatie en overmaken aan leden VSW. 
 



 

o Officials 
§ Kamprechters zullen de wijzigingen doorgeven tijdens de juryvergaderingen. 
§ Bekijken of een bijscholing TAK ook nodig is. 

o Trainers: 
§ Wijzigingen die belangrijk zijn voor de trainers zullen door middel van de nieuwsbrief maar ook via de technical meet van de 

kampioenschappen en een nieuwsbericht op de website doorgegeven worden naar de trainers.  Inge zal hier een aanzet voor opstellen. 
• Ook de bestaande opleidingen zullen hieraan aangepast moeten worden.  Luc H. zal dit bekijken. 

3 Varia / 
 Volgende vergadering: donderdag 5/01/2022 vergaderzaal zwembad Antwerpen om 19u 

 
 


