
 

Verslag Vlaamse Sportcommissie Zwemmen 

Datum: 14/06/2021 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot en  

Mark Van den Bosch (leden V.S.C.-zwemmen). 
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid VZF). 

Verontschuldigd: De heer Thierry Dolet. 
Locatie: Via zoom op afstand 

 
  

A Verwelkoming 
 Voorzitter Ria verwelkomt iedereen. 
  

B Bespreking sneuveldocumenten VZF 
 § Inge heeft de documenten, goedgekeurd door het BO, overgemaakt aan alle leden van de VSC Zwemmen. 

§ Ria zal een onderhoud aanvragen met het BO (met alle leden van de VSC Zwemmen), in het bijzonder over de aanpassing in het document “VCW” in de 
paragraaf over de voorwaarden om deel te kunnen uitmaken van de VCW. 

§ Inge zal in de paragraaf “samenstelling” de meldingen “verkozen/aanvaarde” aanpassen naar “aanvaarde”. 
§ Aan de leden van de VSC Zwemmen wordt gevraagd de laatste opmerkingen bij de verschillende documenten over te maken aan Inge voor 21 juni. 

C Zomerwedstrijden 2021 

1. Stand van zaken 
§ De verdeling van de wedstrijden voor het zomercircuit is gebeurd. 
§ Voorrang wordt gegeven aan zwemmers uit eigen provincie, indien er nog plaatsen over zijn kunnen zwemmers uit een andere provincie deelnemen. 

2. COVID-protocol: 
§ Inge heeft de documenten “heropstartplan”, “checklist organisatie” en “checklist kamprechter” na update verspreid naar alle leden van de VSC 

Zwemmen. 
§ Inge zal deze documenten voorzien op de website van de Zwemfed met melding “update 9/6”. 
§ Feedback door Mark van eerste wedstrijd: iedereen is op de hoogte en respecteert de regels, maar na 2 uur “verslapt de aandacht toch”. 
§ Algemene regel blijft: de kamprechter is verantwoordelijk voor de naleving van de regels van de wedstrijdreglementering, de organiserende club is 

verantwoordelijk voor de  naleving van de COVID-regelgeving. 



 

D Feedback overleg Toptime 
 § Problemen tijdens OBQM waren te wijten aan een softwareprobleem (aanpassing van database tijdens de wedstrijd). 

§ De mogelijkheid van het (her)oproepen van gegevens aan de jurytafel tijdens een wedstrijd moet mogelijk gemaakt worden (met een tweede scherm). 
§ Een vaste schikking van de jurytafel zal overgemaakt worden aan Toptime (van rechts naar links: muziek, micro, voorzitter, jurysecretarissen); media aan 

een aparte reeks tafels zetten. 
§ Voor grote wedstrijden dient er telkens een voorafgaand overleg ter coördinatie voorzien te worden met voorzitter, kamprechter, JF en Toptime, niet 

de avond voordien maar voor de opstart van de installatie (ZOOM meeting). 
E Opleidingen 
 § TAK-opleidingen per provincie: data en locaties door te geven voor vermelding op de website. 

§ Vanwege de lange periode van inactiviteit dient er door de kamprechters bij de eerste wedstrijden een uitgebreide juryvergadering voorzien te worden. 
§ TAK-opleidingen anderstaligen: de opleidingen zullen door de VZF enkel in het Nederlands voorzien worden maar er kunnen steeds toelichtingen 

gegeven kunnen worden door de lesgever als bepaalde terminologie niet begrepen werd. Ria zal de Britse school en de lesgever informeren. 
§ Opleidingen JP, JF, K, KP: er zijn nog geen data bepaald. 

F Zwembaden - homologaties 
 Antwerpen:  

§ Wezenberg II (topsportbad) met manuele tijdopname voor 25 m is in orde, maar de voorwaarde van het voorzien van de correcte wedstrijdbanen moet 
gevolgd worden of de kamprechter zal de wedstrijd niet laten doorgaan als officiële wedstrijd. Etienne zal de dienstdoende K informeren. 

§ Het zwembad van Nijlen wordt hersteld, en dient nadien terug gehomologeerd te worden. 
Oost-Vlaanderen:  

§ Het zwembad Rozenbroeken Gent zal opnieuw gehomologeerd worden, maar de werken verlopen zeer traag. 
§ Ook zwembaden van Aalst, Eeklo, Ronse, … volgen door nieuwbouw, of renovatie/herstellingswerken. 

G Aanpassing reglementen 
 § Nihil 
H Wedstrijdverslagen en lijsten officials 
 § Nihil 
I Benoemingen 
 § Nihil. 
J Vlaamse records 
 § Nihil. 
K Varia 
 § Luc H vraagt de website van de Zwemfed en de KBZB gelijktijdig up te daten (bv. Belgische records 50m) 



 

  

 Volgende bijeenkomst – woensdag 14 juli 2021 om 19u30 via zoom 
 TO DO’s 

 
 
 

Actie Wie Datum 

Input leden VSC Zwemmen over sneuveldocumenten aan Inge Alle leden VSC Zwemmen Voor 21 juni  

Globale input over documenten aan AD Inge 21 juni 

Publicatie documenten COVID-protocol Inge ASAP 

Bevestiging data en locatie TAK-opleidingen Verantwoordelijken TAK opleiding  ASAP 

Communicatie over homologatie topsportbad Wezenberg aan K Etienne ASAP 

Verdere communicatie met TOPTIME (2e scherm, schikking jurytafel) Inge ASAP 

Nazicht website VZF met website KBZB Inge ASAP 

 
 
 


