
 

Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 

Datum 20/06/2022 

Aanwezig Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en Mark Van den Bosch 

Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed) 

verontschuldigd / 

Uitgenodigd / 

Locatie Zwemfed burelen Merelbeke 

 

  Onderwerp  

1. Verwelkoming 
 

2. Benoemingen  
 

Datum 
benoeming 

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

Naam Voornaam Club Nr °jaar 

20/06/2022 2022 TAK STRAETEMANS WENDY DMB 21162 78 

20/06/2022 2022 TAK BUSSELS PAOLO DMB 11169 78 

20/06/2022 2022 TAK DUDEK TIMMY DMB 11170 77 

20/06/2022 2022 TAK DECLERCQ GREGORY BRABO 11423 72 

20/06/2022 2022 TAK MERTENS RUBEN SHARK 11165 80 

20/06/2022 2022 TAK NIJZIEL FLOOR ZGEEL 21141 73 

20/06/2022 2022 TAK NIJZIEL MARTIJN ZGEEL 11140 68 

20/06/2022 2022 TAK LEYSEN ALFONS ZN 11068 77 

20/06/2022 2022 TAK CLIJMANS GERT KST 10015 94 

20/06/2022 2022 SF VAN DEN WYNGAERT ANDY BRABO 11193 75 

20/06/2022 2022 TAK VAN LIERDE BART ZIOS 11089 73 

20/06/2022 2022 TAK VAN DROOGENBROECK BART ZIOS 11087 76 

20/06/2022 2022 TAK DE PEYPER KRISTOF ZIOS 11093 73 
 



 

 

3. Wedstrijd Leuven 
 

• Situatie besproken.  
Aangeven op de kamprechtersvergadering:  
De kamprechter mag de wedstrijd niet laten starten als het zwembad niet in orde is, of de wedstrijd staken als er tijdens de competitie een probleem opduikt – en dit tot 
de situatie is opgelost. 
 

Afspraken voor de toekomst. 

• De regioverantwoordelijke van het VSW controleert de aanduiding van de kamprechters. 

• Nood breekt wet: als er, uitgezonderd de kamprechter van eigen club, geen kamprechter beschikbaar is met de nodige ervaring, dan mag de kamprechter van eigen club 
functioneren. Indien dat niet gaat, moet men steun vragen aan een andere regioverantwoordelijke. 

  
4. Officials: checken op aantal beurten jury i.f.v. behoud kwalificatie 

 

• Controle aantal beurten TAK’s : 
Leden VSW rationaliseren de lijst van officials eind 2022 in samenspraak met de clubs. 
To do: Excellijst van officials na het seizoen doorsturen naar leden VSW  
 

• Wat met K’s/JP/JF/SP/SF.  Persoonlijk contact is hier aangewezen. 
 

• Kamprechters – kamprechtersvergadering 11/09 om 09u30 onthaal. Zwemfed zal kamprechters deze week uitnodigen via mail om zich hiervoor in te schrijven.  
Aanwezigheid is ten sterkste aangeraden. 

 
 

5. Plan van aanpak bij ernstig medisch incident + verantwoordelijkheid 
 

• Danny heeft een voorstel opgemaakt.  Opmerkingen via mail doorgeven aan Danny. 

6. Sportreglementen 
 

• Situatie ADSR, samenvoeging van reeksen wegens forfaits de dag zelf en rechtstreekse finales als gevolg daarvan. 
Luc H. maakt hier een voorstel voor op en zal dit doorsturen. 
 

• Schrapping SW 6.1.c op de Swimming Rule Quick Reference Infraction Card (cfr verslag 21/03/2022) 
SW 6.1.c. blijft behouden. 



 

7. Opleidingen 
 

- Normen specifiëren en praktische modaliteiten vastleggen i.f.v. praktische proeven TAK 
o Begeleiding tijdens stage door ervaren TAK 
o Praktische proeven: het aantal opgenomen tijden laten opschrijven en vervolgens vergelijkt de examinator deze met zijn/haar eigen tijden en eventueel met 

de tijden van de andere kandidaat-TAK. De kandidaten worden niet alleen gelaten met een dienstdoende official. 
 

- Tijdens de cursus TAK zal aan alle cursisten medegedeeld worden dat ze geen tijden mogen doorgeven aan de zwemmers.  
8. Maximale vergoedingen 

 
- Uniformiteit van vergoedingen zorgt ervoor dat een aantal kamprechters afhaken.   

Ze voelen dit aan als een gebrek aan respect. 
- Maximale vergoedingen zijn in lijn met wettelijke regeling rond vrijwilligers.  Deze vergoedingen zullen dus niet aangepast worden. 
- Mogelijkheid bekijken of er op een andere manier kan voorzien worden dat de inspanningen van deze personen zeker gewaardeerd worden. 

 

9. Rugslag devices 
 

- Inge zal de vraag stellen aan Kim Van Malderen bij de FINA een lijst op te vragen met goedgekeurde systemen. 
  

10. Varia 

  
- De nieuwe versies 6_2022 van de cursussen TAK en JP staan online.  Het is voornamelijk de lay-out die aangepast is aan de zwemfed huisstijl.  Bij de cursus JP is er een 

verduidelijking bijgekomen bij het tekort aantal officials met of onder vooraf samengestelde jury. 

 Datum en plaats volgende vergadering: nog te bepalen 
 

 


