
 

Verslag Vlaams Sportcomité Artistiek zwemmen 

Datum: 16/01/2023 
Aanwezig: Evi Van Der Gucht, Sigrid Vergauwe, Iselle Van De Konijnenburg, Micheline Linard, Emma Heyman 
Uitgenodigd - 

Verontschuldigd: Babette Forsyth 

Locatie: Online 
 

  
1 VK junioren 
 - Overzicht inschrijvingen (zie document) 

- Bad in een L vorm, jury zal aan 2 kanten kunnen zitten 
- Diepte: spinnen in het ondiepe is ok 
- Jury: wios nog geen, rscm nog geen maar Ingrid in nood, Laqua Ethel, SKF Fien Sabbe, ZNA Elien, SCB Iselle en Evi, KVO Alexandra, BZK Sigrid 

Clubs die geen of te weinig sturen: 1 official te kort = boete van 30 euro (zie boetetabel zwemfed) 
Evi: hoofdscheidsrechter (zal mee moeten jureren) 
Oproep moet gedaan worden om door te groeien naar jury B 

- Coachcard RSCM nog niet binnen. Geen sanctie bij het niet inzenden.  
- Diff meenemen in het rekenprogramma voor de technische elementen.  

 
- Coach cards nakijken (14d na wedstrijd): 

Vragen aan Fien & Marie of zij ook willen meewerken.  
 Micheline, Hilde & Sigrid Evi & Iselle Fien & Marie 
Solo tech SKF - Laqua BZK - KVO  
Solo Free SKF - SKF Laqua BZK - KVO 
Duet tech SKF (De Decker) - WIOS KVO – SKF (Holvoet)  
Duet free ZNA SKF – SKF  KVO – WIOS – (RSCM) 
Team tech SCB – SKF1 BZK – SKF2 WIOS - LAQUA 
Team free SKF - WIOS LAQUA - ZNA BZK – SCB – (RSCM) 

 
 
 



 

 
2 Bijscholing technical controller 
 We waren maar met 11 

Niemand ziet dat eigenlijk zitten 
De scores zullen veel lager zijn 
Heel wat brengt niet op, dus zal lelijker zijn 
Vraag stellen aan de zwemfed of er budget is voor 2 ipad 
 
Hoe gaan wij al die juryleden vinden?  
 
Toekomstige wedstrijden: 
Eerst routines doen en dan figuren? Junioren en senioren eerst starten met de free?  
Of weekend organiseren met alle leeftijdscategorieën samen? Apart dan wat bijkomende figurenwedstrijden.  
àVK in een weekend gieten (routines): bevragen of de clubs dit zien zitten? Bevragen na de VK’s en dan feedback geven op de algemene vergadering.  
 

 Volgende vergaderingen: 
Zondag 29 januari 2023: loting VK miniemen 
Maandag 20 februari 2023: 20u30 
 

 


