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VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN 
 
Datum: 27 mei 2020 
Plaats: Via Microsoft Teams op afstand 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés, 

Danny Uyttersprot, Luc Van Laere (leden V.S.C.-zwemmen). 
Mevrouw Pascale Verbauwen (personeelslid V.Z.F.) 

Verontschuldigd: De heer Thierry Dolet (lid V.S.C.-zwemmen). 
De heer Koen Van Buggenhout (Technisch directeur Topsport). 

Afwezig:  
Uitgenodigd:  

 

1. Verwelkoming. 
-     Voorzitter Ria verwelkomt iedereen. 

 

2. Wedstrijden in coronatijd. 
- Pascale zal samen met Etienne en Thierry  (voor Vlaanderen) het plan opmaken voor de opening van de 

zwembaden dat nationaal zal voorgesteld worden aan de Veiligheidsraad. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zitten zij  
dagelijks 1 uur samen via telecommunicatie om dit op te maken, waarna het vertaald wordt door Pascal 
Ghesquière voor de Walen. 

 

3. Praktijkopleiding in coronatijd. 
- Dezelfde leden zullen ook de praktijkopleiding in coronatijd verwerken in het plan voor de opening van de 

zwembaden. 
 

4. Reglement VJK, VK en FSC – VJK korte baan. 
- Geen opmerkingen aan de aangepaste reglementen. 
- Reglement VJK korte baan is prima evenals het vooropgestelde wedstrijdprogramma. 

 

5. Wedstrijdtijd overschrijding. 
- De tijdsoverschrijding heeft vnl. te maken met de technische problemen aan de A.E.I. en wordt niet beboet. 

 

6. Opvolging studiedag integratie G-zwemmen. 
- Etienne stuurt nog eens de lijst door en iedereen vraagt na aan de niet-deelnemers om de reden van 

afwezigheid (sommigen hebben dit reeds gedaan). 
- Voorlopig stelt Pascale voor om de opleiding niet extra op te nemen in de komende opleidingen voor JP, JF, K en 

KP daar er vanuit Parantee geen reactie komt. 
- Danny stelt voor om in de komende opleidingen toch te verwijzen naar de bestaande powerpoint zodat deze 

eens kan doorgenomen worden. 
 

7. Varia 
-  Henri Van Damme heeft ontslag genomen uit het Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen waardoor Luc Van Laere 

de opleidingsverantwoordelijke wordt alsook de goedkeuring van de voorprogramma’s voor zijn rekening neemt. 
- Is de VZF bereid om een vrijwillige bijscholing voor officials te organiseren omdat de periode van inactiviteit 

invloed kan hebben op het functioneren (West-Vlaanderen is vragende partij). 
- Wanneer het plan in punt 2 en 3 definitief goedgekeurd is en aanvaard door de Veiligheidsraad zal iedere club en 

iedere K en KP verwittigd worden van de te nemen maatregelen bij organisatie van wedstrijden. 
- Het VSC-zwemmen vraagt aan de RvB om het erevoorzitterschap voor Ronny Buggenhout op de A.V. mee te 

delen. 
- Luc neemt contact op met Wouter Georges over de beslissing van de RvB van  KBZB i.v.m. de aanbesteding van 

de kampioenschappen in 2021. 
- Volgende teleconferentie woensdag 24 juni 2020 om 20.00 uur. 

 
 


