
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum: 21/03/2022 

Aanwezig: Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere , Danny Uyttersprot, Thierry Dolet (online) en  
Mark Van den Bosch (online) (leden VSW). 
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed). 

Verontschuldigd: De heer Etienne Desfossés 

Uitgenodigd: / 

Locatie: Merelbeke 

 
  

A Onderhoud BO 

 De voorzitter heet iedereen welkom.  

• Alle leden van het VSW zijn zeker welkom op de A.V. 

• De inhoud van de presentatie wordt kort overlopen, zodat de leden van het VSW op de hoogte zijn. 
Financiële situatie van de zwemfed zal goed toegelicht worden. 

• Volgend jaar focus op zwemscholen, ontwikkeling sportmodel. 

• Mogelijk gaan er vragen komen over de KBZB situatie.   
De zwemfed zal hier proactief op reageren en dit zelf al aankaarten (enkel uitleg over de zaken die reeds zeker zijn). 

• Volgende keer zal er een agenda opgesteld worden voor dit overleg.  Lode en Inge zullen hier initiatief voor nemen. 
 

B Aansluitende VSW vergadering 

1. Verwelkoming 

2. Benoemingen officials 

 
Datum 

benoeming 
Jaar 

TAK/SP/SF/JP 
/JF/K/KP/KF 

Naam Voornaam Club Nr °jaar 

21/03/2022 2022 KP HALSBERGHE GAELLE GOLD 20025 94 

21/03/2022 2022 KP VAN HOUTE  HILDE TSZ 21020 69 

21/03/2022 2022 KP MATTHIJS JOHAN SCZ 10165 71 



 

21/03/2022 2022 KP GUILLEMYN VINCENT KZK 11015 76 

21/03/2022 2022 JF VANDORPE DIETER FAST 11060 73 

21/03/2022 2022 JF VANDERSTRAETEN HEIDI HZS 21048 71 

21/03/2022 2022 JF OP DE BEECK KRIS BRABO 11207 76 

21/03/2022 2022 JF MOREELS DRIES AST 10131 75 

21/03/2022 2022 TAK FRUYTIER SIGRID BRABO 21421 71 

21/03/2022 2022 TAK MOORS JOREN MOZKA 10209 98 

21/03/2022 2022 TAK VAN OSTA TASCHENKA ZS 21121 71 

21/03/2022 2022 TAK SHIRVILL DAVID BRABO 11391 76 

21/03/2022 2022 TAK STROOBANTS EVA RSCM 21302 73 

21/03/2022 2022 TAK TIMMERMANS  JOS ZIOS 11090 75 

21/03/2022 2022 TAK OLDERS INNE SCZ 21093 79 

21/03/2022 2022 TAK SOMEI ARTHUR ZORO 11143 01 

21/03/2022 2022 TAK LOMANS EGUIDIUS GZVN 11330 79 

21/03/2022 2022 TAK DEKONING CINDY DBT 21156 76 

21/03/2022 2022 TAK DOMEN MIEKE DBT 21157 82 

21/03/2022 2022 TAK BROEKMANS LIESBETH ZDKB 21088 79 

21/03/2022 2022 TAK THEYS SYLVIA LWB 21077 76 

21/03/2022 2022 TAK CLUYSEN CLAUS LWB 11078 73 

21/03/2022 2022 TAK NAAKTGEBOREN JOCHEM MEGA 11358 75 

21/03/2022 2022 TAK PRESENT YVES MEGA 11370 79  

21/03/2022 2022 TAK VAN LAETHEM INEKE ZDKK 21004 77 

21/03/2022 2022 TAK SEEUWS EMERIC ZDKK 11005 77 
 

3. Opleidingen en reglementen 

• TAK: data staan op website, cursussen voorjaar verlopen vlot. 

• JP en K: To do: Luc H zal een voorstel opmaken van data + locatie en doormailen naar alle betrokkenen.  Van zodra de data bekend zijn, zullen deze ook 
op de website van de zwemfed komen. 

 
 
 



 

4. Homologatie zwembaden 

• Vlaams-Brabant: Plopsa Landen-Hannuit.  Voorstel wordt gedaan om de zwemfed-norm aan te passen naar minimum 1m i.p.v. 1,20m bij FINA. 
To do:  

o De leden van het VSW kijken tegen volgende vergadering de homologatiebrochure nog eens grondig na waar deze eventueel moet 
geactualiseerd worden. 

o Ria legt een datum vast om het zwembad van Landen te homologeren (datum pas na de volgende vergadering van het VSW). 

• Thierry geeft aan dat er binnenkort ook een homologatie van het zwembad van Hasselt (voor goedkeuring tijdsopname) zal gebeuren. 

• Ria geeft aan dat BSB ook het zwembad van de school zou willen homologeren om hier officiële wedstrijden te laten doorgaan. 

• Danny geeft aan dat er overleg is gestart m.b.t. de bouw van een nieuw zwembad in Ieper. 
 

5. Wedstrijden 

 • Algemeen: voor wedstrijden op Vlaams niveau of hoger is er geen wedstrijdverslag nodig, wel dient de voorzitter het tekort aan officials te melden aan 
de zwemfed. 

• Evaluatie VK/VJTC: 
o VJTC: uitgebreide evaluatie reeds doorgemaild. 
o Problemen met elektronica (reactietijden aflossingen).   

To do: zwemfed zal contact opnemen met Westerstrand om te kijken of ze de ijking van de reactietijden opnieuw kunnen doen (mogelijk 
verloopt deze vraag het best via het zwembad Wezenberg). 

o Klacht STA: In het reglement van het VK staat duidelijk dat enkel zwemmers zijn toegelaten in de zone van de oproepkamer.  Trainers die daar 
gaan staan om te coachen lopen dus het risico om weggestuurd te worden.  Er zal een antwoord gestuurd worden naar STA. 

• Zomercriterium: in Oost-Vlaanderen geen kandidaten, de zwemfed zal deze wedstrijd organiseren in Antwerpen.   
De aflossing 8 x 50 kan opgenomen worden in het programma. 
 

6. Masters 

 • Mail Etienne 17/03. 

• Jane Koevoets zal als lid van het Vlaams sportcomité masters de voorprogramma’s van de masters goedkeuren.  To do: Sportreglementering zal 
worden aangepast zodat het duidelijk is dat de goedkeuring van de voorprogramma’s door Jane zal gebeuren i.p.v. door de gemandateerde per regio.  
Tot september zal Jane dit doen in overleg met Etienne. 

7. Cijfers zwemmen 

 • Ledenstijging t.o.v. 2020, maar nog altijd beduidend minder dan 2019.  Daar daling zich vooral situeert in jongste leeftijdsgroepen (4-7 NV/9-12 CV) 
gaan we er vanuit dat covid hier zeker een oorzaak van is.  Volgende jaren duidelijk inzetten op jongste groepen. 

• Geen cijfers over deelnemers FQM en OFQM, niet relevant omwille van specifiek concept in specifieke omstandigheden.  VJK korte baan wel mee-
opgenomen. 

8. Varia  



 

 • Wedstrijden op zwemfed-website 
o momenteel voorprogramma (dat moet doorgestuurd worden naar S. Sturtewagen.  Enkel voorprogramma’s die goedgekeurd worden door de 

regioverantwoordelijken binnen het VSW of gemandateerde zijn in orde en mogen online komen).  
o uitslag (pdf) zal ook online komen 
o vanaf september vragen dat clubs ook programma doormailen en dit dan ook hierbij plaatsen. 
o Is het mogelijk om activiteit nog 1 week zichtbaar te laten staan?  To do: Inge zal vraag stellen. 

• Uitsluiting op wedstrijd 9-10 jarigen bij starthouding rug (regio West-Vlaanderen).   
Schrapping van SW 6.1.c op de ‘Swimming Rule Quick Reference Infraction Card’ zal in de Nationale Sportcommissie worden voorgesteld. Foutief 
plaatsen van de voeten tegen muur of aantikplaat, al dan niet na een éénmalige verwittiging door de kamprechter, zal dan resulteren onder SW 4.1 
(foutieve starthouding aangenomen). 

• Regio Vlaams-Brabant & Brussel geeft ook de resultaten van de Paco’s door naar swimrankings.  Ria zal navragen waarom dit zo gebeurt. 

• Forfaits.  Swimrankings neemt deze niet meer op in de uitslag, wel op de startlijsten.  Bekijken naar volgend seizoen toe. 

• Voorstel datum voor afspraak met BO: maandag 4/07 om 19u (locatie TBD Antwerpen of Merelbeke).  To do: Inge zal voorstel datum doorgeven aan 
BO. 

  

 Volgende bijeenkomst – maandag 25/04/2022 om 19u30 in kantoren Merelbeke 

 

 


