
 

NOTULEN VLAAMS COMITÉ MASTER ZWEMMEN 

Datum: 22/11/2022 om 20u00 

Uitgenodigd: Jane Koevoets, Natacha Van Hoof, Luc De Nijs, Etienne Desfossés (VSW), Willem-Jan Langaskens (zwemfed) 

Verontschuldigd: Karlien Manderveld, Filip Timmermans 

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  

Op zondagnamiddag, 5 februari 2023, zullen de Open Vlaamse Masterkampioenschappen 
plaatsvinden in Antwerpen. 
 
Filip diende een voorstel in qua te zwemmen nummers/programma. De commissie beslist om 
de 4x200m vrije slag uit dit programma te schrappen. 
 
Natacha zal in dat kader met de organisatie van de wedstrijd in Wachtebeke afspreken dat er 
daar dan (bij voorkeur) een 1500m vrije slag kan plaatsvinden. 
 
Om te voorkomen dat er zwemmers aan de start komen die te lang over de 800m zouden 
doen, zullen er limiettijden gehanteerd worden. Deze limiettijden worden gebaseerd op de  
limiettijden voor deelname aan de wereldkampioenschappen 2023 in Fukuoka, +10%. 
 
Etienne haalt aan dat er kan gewerkt worden met het systeem van ‘bonuswedstrijden’, 
waarbij zwemmers die de 800m niet kunnen/mogen zwemmen, hun ‘bonuswedstrijden’ in de 
plaats kunnen zwemmen. 



 

Willem-Jan spreekt af met Filip om het programma verder op te maken, inclusief Lenexen, 
enz. Willem-Jan en Etienne zullen hem bijstaan om een reglement op te stellen. Dit kan dan 
weer door de betreffende commissies gelezen en aangepast/goedgekeurd worden. 
 
Via de kanalen van de zwemfed zal er een oproep gelanceerd worden voor officials die 
tijdens deze wedstrijd kunnen fungeren. De volledige hoofdjury werd reeds samengesteld 
door Etienne. 
 
Voor de praktische organisatie, komen medewerkers in principe via de ‘zwemfed-crew’ (= 
vrijwillige medewerkers). 
 

C Deelnemers EK’s & WK’s 

1. Kledij  

De bedoeling is nog steeds om Master Zwemmers van een badmuts en kledij te kunnen 
voorzien, al dan niet betalend. Willem-Jan zal polsen bij Kim Vanmalderen naar een stand van 
zaken. 
 
Veel Vlaamse (/Belgische) Masterzwemmers nemen deel aan de Open Nederlandse 
Masterkampioenschappen in Herenveen en de wereldkampioenschappen in Kyushu, Japan. 
 

2. Mastersweekend  

De leden van het Vlaams Comité Masterzwemmen gaven tijdens de voorgaande 
commissievergadering aan dat een ‘Masterweekend’ idealiter in april plaatsvindt. Indien dat 
niet mogelijk is, kan ook het laatste weekend van mei een mogelijkheid zijn. 
 
Naar deelname aan de ONMK en WK toe, zou het goed zijn als ook daar de connectie met de 
Franstalige collega’s gemaakt wordt. Ook dit is dus te bespreken met Kim Vanmalderen van 
de KBZB. 
 

3. Inschrijvingen  
Jane brengt aan dat vier zwemsters, die niet tot dezelfde club behoren, als één 
aflossingsploeg aan de start willen komen. Ze vragen zich af of dat kan? 
 



 

De commissieleden delen het vermoeden dat iedereen alle inschrijvingen via de KBZB zal 
moeten doen. 
 
Natacha stelt daarop – om het ‘nationale ploeg gevoel te versterken’ voor dat iedereen 
ingeschreven wordt via de KBZB. 
 
Willem-Jan bekijkt met Kim wat er mogelijk is. 
 

D Voorzitter 

1. Oproep kandidaten  

Er moet (ook statutair gezien) een voorzitter van de Vlaamse Commissie Masterzwemmen 
aangeduid worden. 
 
Jane Koevoets stelt zich kandidaat en wordt door de commissieleden aanvaard als nieuwe 
voorzitter. 
 
Zij zal als volgende Master ‘in the picture’ geplaatst worden. De kersverse voorzitter zal 

hiervoor Willem-Jan ‘achter de veren zitten’.      
 

E Varia   

1. Vragen Caroline Cavadini  

Caroline Cavadini formuleerde via Jane de vraag of haar Belgische Records werden 
gehomologeerd. 
 
Luc , die verantwoordelijk is voor de homologaties, geeft aan dat het record op de 200m vrije 
slag gehomologeerd werd. Over de “100m schoolslag, die ze in 36 seconden zou gezwommen 
hebben”, heerst nog wat onduidelijkheid. Ter staving van de homologatie moeten de officiële 
documenten namelijk ingediend worden. 
 
Jane zal doorgeven aan Caroline dat ze hiervoor best contact opneemt met Luc. 
 

2. Wereldrecords  
We hebben in België een zwemster die momenteel 3 wereldrecords op haar naam heeft 
staan. De opmerking wordt gemaakt dat hier te weinig aandacht voor is. 



 

Er wordt aangegeven dat – indien er wereldrecords vallen en dergelijke – dit moet 
doorgegeven worden aan Willem-Jan. Hij publiceert dit vervolgens met plezier op de website 
en op de sociale media. 
 
Natacha geeft aan dat in Nederland de records onmiddellijk worden opgepikt door de KNZB, 
vervolgens krijgen ze ook een knuffel als ‘prijs’. 
 

 Afsluiten vergadering 21.09 uur. Voorstel volgende meeting: 17 januari 2023, om 20.00 uur (online) 

 


