
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum: 13/12/2021 
Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere , Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en  

Mark Van den Bosch (leden VSW). 
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed). 

Verontschuldigd: - 
Uitgenodigd - 
Locatie: Zoom 

 
  

A Verwelkoming 
 Voorzitter Ria heet iedereen welkom 
B Benoemingen officials – Opleidingen 
1  

Datum 
benoeming Jaar TAK/SP/SF/JP 

/JF/K/KP/KF Naam Voornaam Club Nr °jaar 

13/12/2021 2021 TAK MOENS CINDY ZNA 21356 71 
13/12/2021 2021 TAK CADRON EVELIEN MEGA 21357 81 
13/12/2021 2021 TAK WACHTELAER CHRIS AST 11064 75 
13/12/2021 2021 TAK DESODT PEDRO KZK 11133 80 
13/12/2021 2021 TAK VANDEPUTTE DEBBY IKZ 21057 86 
13/12/2021 2021 TAK HUYSENTRUYT ROBBY UZKZ 11115 84 
13/12/2021 2021 TAK MEYLAERTS VEERLE VZV 21042 78 
13/12/2021 2021 TAK CAENEPEEL MICHAEL RYSC 11073 83 
13/12/2021 2021 TAK MAASKANT EDWIN SCZ 11089 69 
13/12/2021 2021 TAK VERHEYEN ERIC ZCT 11137 61 
13/12/2021 2021 TAK DE VOCHT BART ZCT 11153 83 



 

13/12/2021 2021 TAK LUSSOT NADIA STZ 21100 74 
        

 

2 Planning 
§ TAK: data cfr website zwemfed 

o Oost-Vlaanderen: actuele data geschrapt 
o West-Vlaanderen: 12 en 26/3/2022 en 9 en 23/9/2022 
o Limburg: 12 en 19/3/2022 
o Antwerpen 5 en 19/2/2022 
o Vlaams-Brabant: 12 en 19/3/2022 

§ J/K:.voorjaar 2022 (K enkele kandidaten) – enkele stages op “laatste kans wedstrijden” – opleiding J zal voorzien worden in voorjaar (er zijn kandidaten). 
C Opvolging wedstrijden 
1 Bijkomende- en wedstrijdverslagen 
 § Geen opmerkingen qua tijdoverschrijdingen wedstrijden of tekort aan officials. 
2 Afsluiten wedstrijden 
 § Geen opmerkingen, fouten worden op niveau zwemfed uit de lijsten gehaald. 
D Zwembaden - homologaties 
 Overzicht alle zwembaden:  

§ Verspreid per mail door Etienne. 
§ Check en acties per provincie. 

Oost-Vlaanderen:  
§ Aalst: zie verslag Mark: OK 

West-Vlaanderen: 
§ Middelkerke: opening 18 december 2021, homologatie zal gepland worden aanvang 2022. 
§ Diksmuide: homologatie met AEI voorzien op 19 december 2021. 

Vlaams-Brabant: 
§ Overijse: nieuwe startblokken zie verslag Ria: OK. 
§ Landen: momenteel geen homologatie voorzien, club is nog in overleg met zwembadbeheerder om de nodige zaken te voorzien voor de organisatie van 

wedstrijden. 
E Corona-maatregelen 
 - Basisregels blijven hetzelfde (hygiëne, coronaverantwoordelijke van organisatie en deelnemende clubs). 

- Bij wedstrijden moet organiserende club zich goed informeren bij de lokale overheid / beheerder zwembad (verschillen per regio). 
 
 



 

F Bespreking voorstel i.v.m. opvolging opleidingscommissie VSW 
 § Kandidatuur van Thierry wordt weerhouden en door iedereen aanvaard. 

§ Quid statutair kader van stemmingen, te bekijken met Bestuursorgaan. 
G Vlaamse records 
 § Vlaams Record Louis Croenen 50 m vlinderslag in 25 m bad: 23”21 Doha (Qatar) op 23/10/2021 

§ Vlaams Record Louis Croenen 200 m vlinderslag in 25 m bad 1’52”84 Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) op 16/12/2021 
H G-zwemmen 
 § Zwemfed zal in nieuwsbrief aan clubs de werkmethode herhalen (inschrijven met uitzonderingscodes, herneming codes op programma’s). 
I Zwemfed 
 § Aanpassing reglement FSC: limiettijden kunnen gezwommen worden in 25 of 50 m bad (door beperking aantal wedstrijden vanwege Corona periode). 

Een beperking van het aantal zwemmers zal bepaald worden om een te lange wedstijdduur te vermijden. 
§ Vergoedingen officials (voorzitters, kamprechters, starters en jurysecretarissen krijgen kilometervergoeding en vrijwilligersvergoeding, zwemrechters, 

oproepkamer, aankomstrechters, de chef tijdopname en de chef keerpunten krijgen kilometervergoeding.  Omroeper en PC-verantwoordelijke krijgen 
als medewerker vergoeding van zwemfed. 

§ VK – het voorstel om reeksen te ontdubbelen (eerst snelle reeksen): VSW gaat hiermee niet akkoord. In het verleden uitgeprobeerd op een Flanders en 
voor de officials was dit niet werkbaar.  Tijdens een VK en een BK lange baan zijn de reeksen normaal gesproken ook op een normaal tijdstip gedaan 
(uitzondering is inderdaad BK korte baan). 

§ Bepaling hoofdjury VSC, VJTC, VK: beschikbaarheden melden aan Ria. 
§ Kalender overlegvergadering VSW: voorstel van Inge wordt goedgekeurd (verbeterde versie toegevoegd). 

J Varia 
 § Het Vlaams Sportcomité Masterzwemmen blijkt (nog) niet volledig operationeel. Er werd stilzwijgend verondersteld dat het Vlaams Sportcomité 

Wedstrijdzwemmen bepaalde taken voor de Masters op zich neemt. Er is een plan om het Masterzwemmen verder te promoten en uit te bouwen en 
ook het comité ervoor te activeren. De zwemfed maakt zich sterk dat alvast dit comité tegen september 2022 volledig zal functioneren. Tot dan is het 
VSW bereid om verder bepaalde zaken op te volgen en wil Etienne eventueel als contactpersoon optreden. Mocht er na september 2022 nog hulp nodig 
zijn dan vraagt de zwemfed dit aan het VSW. 

§ Coördinatie Mark met Danny Verachtert qua “digitaal jurysecretariaat”: nog “on going” 
§ Vraag behoud gegevens op kalender qua programma, uitslag: te bekijken door zwemfed. 

  

 Volgende bijeenkomst – maandag 10 januari om 19u30 in Merelbeke (te bevestigen na coördinatie met datum vergadering met Bestuursorgaan). 
 
 



 

 TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Aanpassing reglement FSC, VK zwemfed ASAP 

Nieuwsbrief ivm item G-zwemmen zwemfed Nieuwsbrief december of januari (afhankelijk van 

aantal items) 

 


