
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum: 16 feb. 2023 
Aanwezig: Mevrouw Trui Sulmont en de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en Mark Van den 

Bosch 
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed) 

Uitgenodigd / 

Verontschuldigd: / 

Locatie: Online 
 

  
1 Verwelkoming 
 Etienne heet iedereen welkom 
2.  Benoemingen 
 

Jaar functie Naam Voornaam Club Nr °jaar 

2023 SF BERTELS GUY SHARK 11158 82 
2023 TAK JANSSENS TOM ZVL 11104 75 
2023 TAK SAZONOV ANDREI KST 11095 77 
2023 TAK DE VLAS GRETINE BRABO 21456 81 
2023 TAK DE WINTER NATHALIE BRABO 21446 84 
2023 TAK MICHELS PIETER BRABO 11448 83 
2023 TAK PEUTEMAN KEVIN KVZP 11082 86 
2023 TAK GYPEN CAROLINE ZCT 21187 71 
2023 TAK CALLEWAERT KOEN ZORO 11155 69 
2023 TAK VANDAMME SASKIA ROSC 21315 78 
2023 TAK GANTOIS LIEVEN BZK 11351 77 
2023 TAK DEBEUF LOBKE IKZ 21155 84 



 

2023 TAK MAES JOS AST 11067 74 
2023 TAK VANDERRIJST ANANZA SWEM 21051 84 
2023 TAK BROUCKAERT DIEGO FAST 11102 74 
2023 SP VERLUYTEN PHILIPPE DZO 11084 72 
2023 JP MONTE ELS ALZV 21065 76 
2023 JP FLASSELAERS VANESSA STZ 21018 83 
2023 JP NIESEL KATRIN DDAT 21080 74 
2023 TAK DEBRUYN SANNE FIRST 21252 74 
2023 TAK DECRAECKER LEA SWEM 20067 57 

 
 

3 Opleidingen 
 a) Opleidingen K, J, TAK- website OK 
 Alle informatie over de opleidingen staat op de website (alles staat goed gegroepeerd) 
 a) Opvolgingsformulier KO TAK aangepast 
 In orde, met dank aan Luc H. 
4) Reglementen 
 / 
5) Evaluatie wedstrijd en opvolging wedstrijdverslagen 
 ALGEMENE FEEDBACK: zeer goede organisatie van zwemfed.  Sfeerschepping in het zwembad gaat de goede weg op 
 Logistiek 
 - Oproepkamer: aandacht voor verkeersstromen erg goed 
 - Geen glas rondom zwembad 
 - Doeken achter jurytafel waren vuil 
 - Geen veldbedjes achter tribunes à doorgangen vrijlaten 
 - Muziek (met DJ) te veel decibels à weinig effect publiek? 
 - Externe speaker: belangrijk dat namen correct uitgesproken worden 
 - Dagprogramma voor K en JF voorzien voor beide dagdelen 
 - Startlijsten: één per baan 
 - Geen uren per reeksen op het programma 
 - Programma’s finales op papier -> verspreiden naar clubs (cfr. VK zondag: minimum één per club) 



 

 - Medische dienst en redders moeten voor aanvang opwarming getekend hebben op aanwezigheidslijst 
 - Coördinatie van 15’ voorzien voor praktische verloop finales (FSC en OVK) tijdens eerste middagpauze 
 - Weinig deelnemers aan Technical meetings  à Hoe dit verhogen? 
 - Forfaitlijsten en aflossingen voor 2 dagdelen ’s morgens al in omslag van de club (dit in wedstrijdreglement vermelden) 
 Jury 
 - Voorafgaande coördinatie voorzitter – PC nodig (assistentie voorzitter als eerste keer in die functie vereist) 
 - Ondertekenen forfaitbladen door afgevaardigden positief 
 - Misbruik van vooraf samengestelde jury door sommige clubs.  Zijn de boetes voor tekorten te laag? 
 - Clubs die crew leveren voor organisatie moeten ook het voorziene aantal officials leveren 
 - AEI reactietijden aflossingen niet altijd correct – visuele controle blijft nodig 
 - Chiefs tijd en keerpunt meer inschakelen in communicatie tussen kamprechter, jurytafel en de TAK 
 Specifieke feedback FSC voor aanpassing wedstrijdreglement 
 - Beperking reeksen (400m) enkel als er een mogelijke tijdsoverschrijding is. 
 - In reglement duidelijk vermelden dat prijs enkel is voor FINA punten in finales (niet in halve finales) 
 - Afzeggingen voor finales (ook zes reserves) melden 
 - Aflossingen binnenbrengen aan jurytafel om 12u 
 Specifieke feedback VJTC 
 - Starten wedstrijd op uur of halfuur: dezelfde timing in alle documenten 
 - Bij nieuwe officials: manipulatie peer niet voldoende gekend 
 - Coördinatie moment voorzien K – JF -Toptime aan jurytafel tijdens opwarming (bv. voor samenleggen reeksen) 
 Specifieke feedback VWC 
 - Wedstrijdreglement bekijken (uitsluiting à geen kans meer op klassement) 
 - Overwegen om inschrijvingen “NT” toe te laten (eventueel bij mogelijke tijdsoverschrijding als eerste te schrappen)? 
 - De aflossingen ‘buiten competitie” werden op het programma vermeld als competitiewedstrijden met andere afstanden.  Leidt tot verwarring 
 Specifieke feedback VWC masters  à zal overgemaakt worden aan Vlaamse Mastercommissie 
 - Niet veel interesse (communicatie op voorhand onvoldoende) 
 - Jury OK (6 banen) 
 - Tijdsindeling en aantal reeksen 800m herbekijken. 
 Specifieke feedback VK 
 - Reglement wedstrijd: finales A en B enkel vanaf bv. 24 deelnemers 
 - Buitenlanders met zwemfed CV à kunnen voor 18 jaar niet kiezen voor Belgische nationaliteit 



 

6) Homologaties zwembaden 
 - Etienne heeft de rondleiding gedaan van de gemeenten/steden tijdens het VJTC. Bij vele gemeenten lagen de plannen eigenlijk al wel vast.   

Nadruk is dan gelegd op welke voorzieningen er nog nodig zijn bij wedstrijden (plaats jurytafel, PC, EHBO, officials, …) 
- Etienne zal startblokken Bilzen gaan homologeren 

7) Homologaties records gezwommen in Antwerpen 
 a. Vlaams Records Stan Franckx tijdens FSC in 50 m bad: 55”01 op 100 m rugslag op 21/1 (tevens BR); 25’45 en 25”43 op 50m rugslag (22/1). Proficiat! 

b. Vlaams Records (tevens BR) Roos Vanotterdijk tijdens OVK in 50m bad: 
• 25”29 en 25”17 op 50 m vrije slag (11/2) 
• 54”72 en 54”51 op 100 m vrije slag (10/2) 
• 28”06 en 27”97 op 50 m rugslag (12/2) 
• 1’00”08 en 59”62 op 100 m rugslag (11/2) 
• 57’82 op 100 m vlinderslag (12/2) 

c. Evenaring Vlaams Record Fleur Verdonck tijdens OVK in 50m bad: 2’15”33 op 200 m wisselslag (10/2 

8) G-zwemmen 
 - Weinig zwemmers vanuit G-Sport Vlaanderen die deelgenomen hebben aan de VK (IPC-erkende wedstrijd). 

- Danny heeft een samenvatting gemaakt van de zwemmers met een visueel of auditief attest. 
9) Mededelingen zwemfed 
 - Volgende vergadering check reglement zomercriterium 

- Draft jaarverslag zal ook nog doorgemaild worden (1e helft maart). 
10) Varia 
 - Template voorprogramma updaten.  Luc H zal een voorstel opmaken tegen volgende vergadering 

- Iedereen is vriendelijk uitgenodigd voor de 50e verjaardag van zwemclub VZV 
 Volgende vergadering: donderdag 16 maart om 19u in Merelbeke 

 
 


