
 
OPGEMAAKT VERSTUURD OPMERKINGEN GOEDKEURING 
15/02/2019 15/02/2019 19/02/2019 Raad van Bestuur 

 
 

 
1.  
 
 
 
 
                        

VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN 
 
Datum: 14 februari 2019 
Plaats: Gebouwen V.Z.F. te Merelbeke 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, 

Etienne Desfossés, Luc Van Laere (leden V.S.C.-zwemmen). 
Mevrouw Pascale Verbauwen (personeelslid V.Z.F.) 
De heer Koen De Carne (lid van Raad van Bestuur). 

Verontschuldigd: De heer Koen Van Buggenhout (Technisch directeur Topsport). 
Afwezig:  
Uitgenodigd: De Heer Danny Uyttersprot (i.v.m. G-zwemmen). 

De Heer Laurent Samyn (Voorzitter Raad van Bestuur). 
 
 
 

1. Goedkeuring vorig verslag door Raad van Bestuur. 
-     De goedgekeurde verslagen zijn terug te vinden op de site van de V.Z.F. 

 

2. Briefwisseling. 
- E-mail van Jasper Herman i.v.m. de wachttijd voor de zwemmers tijdens VJK en over de vergoeding voor de 

officials. 
- E-mail van Danny Uyttersprot over de vergoeding voor de officials. 
- Ronny zal contact opnemen met Martine en dit verder bespreken. 
- E-mail van MOZKA i.v.m. wedstrijdduur: De regel blijft, maximale wedstrijdduur van 4u, dit is inclusief pauzes. 

Het is de verantwoordelijkheid van de club om niet te veel inschrijvingen toe te laten. De vrees is door de pauzes 
niet mee te rekenen in de wedstrijdduur, dat de wedstrijden nog langer en minder aantrekkelijk worden. 

          Duidelijk is dat er een probleem is dat moet worden aangepakt. Lange wedstrijddagen waar kinderen om 7u    
s’ochtends aanwezig moeten zijn om in te zwemmen en vervolgens gedurende volledige dag 2-3x zwemmen is niet 
meer van deze tijd en kan reden voor dropout zijn. 
         Zeker voor de jongeren moeten we streven naar kortere formules, het is de uitdaging om de 
wedstrijdreglementen en kalender in die zin aan te passen. 
Voorlopig dus geen reglementswijziging, maar wordt vervolgd en dient ruim bekeken te worden.  

 

3. G-zwemmen – Danny Uyttersprot. 
- Vanaf 2020 worden de G-zwemmers geïntegreerd bij de VZF wat een hele impact zal hebben op de werking. 
- Voor de topzwemmers zouden de fiches behouden blijven. 
- Voor de andere wordt er gekeken of hun uitzonderingen kunnen omgezet worden in uitsluitingscodes (voor die 

SW-codes kunnen die zwemmers niet uitgesloten worden). 
- Pascale vraagt alle wedstrijden op die aangevraagd zijn om in aanmerking te komen om limieten te zwemmen. 
- Pascale vraagt aan Dries om alle classificaties door te sturen. 

 

4. Onderhoud met Koen Van Buggenhout. 
-  Verontschuldigd. 

 

5. Evaluatie VJK. 
- Redders moeten geleverd worden door AZSC (medewerkende club). 
- Meer medewerkers nodig van AZSC voor afbouw en tijdens de wedstrijd zelf. 
- De ingang voor de zwemmers kan behouden blijven, de officials kunnen zich via de hoofdingang begeven naar de 

kleedruimtes en vandaar naar de kelder voor de jurybijeenkomst. 
- Het maximum van deelnemers is bereikt. 

 

6. Limiettijden BK 2020. 
- Koen Van Buggenhout doet een voorstel naar de Nationale Sportcommissie Zwemmen. 
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7. Benoemingen. 
24/01/2019 2019 TAK DE BRUCKER LEEN GBZ 21062 74 
25/01/2019 2019 TAK LORIES BENEDICTE SCZ 21060 76 
28/01/2019 2019 TAK BELLINCKX MARC BRABO 11286 70 
28/01/2019 2019 TAK ADRIAENSEN HANS HOZT 11042 79 
28/01/2019 2019 TAK LAEREMANS JAN SHARK 11125 65 
28/01/2019 2019 TAK LAMBERTS-VAN ASSCHE LUCE ANNE ZCK 22049 65 
28/01/2019 2019 TAK MOULAERT BORIS DIZV 11080 81 
1/02/2019 2019 TAK DE SMAELE MICHAEL FIRST 11167 78 
1/02/2019 2019 TAK TROCH GRACY FIRST 21168 81 
4/02/2019 2019 JP GANSEMANS FREDERIC RSC  11020 74 

12/02/2019 2019 TAK CAUWELS MICHELE STA 21006 73 
12/02/2019 2019 JF HELSEN  JAN ZGEEL 10183 71 
12/02/2019 2019 KP QUIX MARIE-JOSE ZGEEL 20053 62 
12/02/2019 2019 JF THUWIS MARC GZVN 11120 67 

 

 

8. Wedstrijdverslagen. 
- Nihil. 

 

9. Homologatie Vlaamse records. 
- Nihil. 

 

10. Homologatie zwembaden. 
- Etienne heeft een powerpoint gemaakt en verspreid m.b.t. procedure en situatie /provincie. Dit dient tot 

verbetering van de situatie en briefing aan de clubs per provincie. Luc H. heeft hierbij opgemerkt dat de 
vernieuwde homologatiebrochure is gepubliceerd op de website 
http://www.zwemfed.be/competitie/zwemmen/wedstrijdorganisatie.  

 

11. Varia. 
- Kleding officials: voor het FSC, VJK, VK, ZC en alle BK’s zal aan de dienstdoende officials gevraagd worden een 

lange witte broek te dragen. Er wordt beslist om bij de VZF zowel de polo’s als de T-shirts te behouden en in de 
toekomst dezelfde opdruk te voorzien (official niet meer op de rug maar op de voorzijde zoals bij de polo’s. 

- Overkomst officials met Waalse of Nederlandse vergunning: 
o  official C moet het volledig traject TAK volgen (theoretische opleiding, theoretische proef, stages en 

praktische proeven). 
o Official B moet de theoretische opleiding volgen. 
o Nederland: wordt bekeken op het ogenblik zelf, afhankelijk van het aantal maal gefungeerd. 

- Fungeren officials tijdens Vlaams Kampioenschap: iedere opgegeven official moet een ganse dag fungeren, 
reeksen en finales. 

- Afgevaardigde VZF (Topsportschool) indien club zwemmer zelf niet deelneemt: staat in het sportreglement 
Zwemmen onder punt 7 van deel 2. 

- Inschrijvingen aflossingsploegen: op grote wedstrijden moeten de zwemmers die enkel deelnemen aan 
aflossingen vooraf ingeschreven zijn in die aflossing, dit zal ook telkens in het betreffende wedstrijdreglement 
worden opgenomen. Voor de regionale wedstrijden blijft alles zoals voorheen. 

- Aanpassingen bij SW 6.1 wordt door Luc H. gedaan. 
- Luc H. laat weten dat de nieuwe documenten m.b.t. opleiding officials op de website van de VZF gepubliceerd 

zijn. 
- Luc VL zal aanwezig zijn op het FINA congres voor officials van 10 tot 13 mei 2019. 
- Om mogelijke geschillen tijdens wedstrijden met officials van de FFBN, werd in de Nationale Sportcel gevraagd 

om een overzicht te maken van de teksten van VZF en FFBN. Etienne heeft dat document verspreid. Hij vraagt 
om opmerkingen door te geven vóór 27 februari, zodat het kan voorgelegd worden op de bijeenkomst van 21 
maart 2019. Etienne houdt rekening met de input gegeven door Luc H. 

- Laurent Samyn (nieuwe voorzitter VZF) vraagt om te bekijken hoe de samenwerking tussen de verschillende 
commissies en ook met de Raad van Bestuur kan verbeterd worden. 

 
Volgende vergadering donderdag 14 maart 2019 om 14.00 uur in de gebouwen van de 

V.Z.F. te Merelbeke. 


