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Algemene informatie



Praktische info

• Presentatie wordt op de 

website geplaatst.

• Mogelijkheid tot stellen van 

vragen via chat.

• Bundeling van Q&A’s na elk 

onderdeel.



Programma
• Korte terugblik op vorig seizoen

• Wat willen we doen in 2021-2022

• Clubondersteuning

• Projecten 2021-2022

• Sportmodel

• Comités en regio’s

• Nuttige info

• Wie is wie



Terugblik seizoen 2020-2021
• Ja, er waren:

• Nauwelijks wedstrijden;

• Aanpassing van de trainingen;

• Mogelijk minder inkomsten (cfr wedstrijden, catering, 

feestjes, zwemschool, aquagym);

• Meer inspanningen voor ledenbinding.



Terugblik seizoen 2020-2021
• Maar:

• De zwembaden waren het snelst open van alle 
sportinfrastructuur.

• De KBZB en de zwemfed hebben grote financiële 
inspanningen gedaan t.v.v. de clubs. 

• De overheid sprong bij d.m.v. het corona-noodfonds.

• We hebben tal van digitale initiatieven gelanceerd: 
bootcamps droogtraining, digicup, digitale wedstrijden 
artistiek zwemmen,…

• We slaagden er in om voor een aantal clubs de 
plaatselijke situatie te verbeteren door samen decision 
makers te benaderen.



Clubondersteuning 

Willem-Jan
LangaskensSporttechnisch 

medewerker



Clubondersteuningsprojecten



Werken aan jullie noden

In seizoen 2021-2022 plannen we zeker een 
gelijkaardig initiatief

Voor bestuurders:
- praktische sessie (vervolg): beleidsplan
- op jullie vraag: uitwisselen good practices



Gezond en ethisch sporten
• Federatie API: api@zwemfed.be

• Tuchtreglement + gedragscodes op de website

• Advies bij sporten na vaccinatie
48 uur rust + 3 dagen opbouw -> indien klachten contact met (sport)arts

• Bijscholingen:

Swim Conference (18/09)

- Workshop hoe omgaan met pesten in de sportclub “TOP in de sport”

- Workshop “Een goede droogopwarming voor een betere training”

- Know Pain, Know Gaint – Omgaan met pijn bij atleten

API terugkomdag (21/10/2021)

Als je API een bijscholing volgt in het seizoen 2021-2022 dan kom je in aanmerking voor een werkingssubsidie Aquality

https://www.zwemfed.be/ethisch-integriteitsbeleid


Opleiding
• “Samen gaan we voor meer opgeleide lesgevers, ook in 2021-

2022”

• In 2020 had meer dan 70% van alle zwemfed-lesgevers minimaal 
een Initiatorkwalificatie (VTS, Sport Vlaanderen)
• Najaar 2021: Beringen, Leuven, Antwerpen, Ronse, Knokke-Heist, Herentals, 

Overijse

• 2022 (onder voorbehoud): Vilvoorde, Mechelen, Nieuwpoort, Bilzen, Diest, 
Kalmthout, Herentals, Sint-Truiden,…

• Doorstroom richting Instructeur B
• 2021-2022 (onder voorbehoud): Kortrijk, Dilbeek, (Lier/Herentals/Geel),…

• VTS-aanbod online vanaf medio november

https://www.zwemfed.be/ik-wil-lesgevertrainer-worden



Bijscholing
• “Boost je lesgeverskwaliteiten met een zwemfed bijscholing”

• Uitgebreid zwemfed aanbod

• Zwemfed bijscholing (lijst met topics)

• Zwemfed vorming op maat

• Zwemfed Swim Conference

• Zwemfed Swim Conference Webinar Week

• Niet-zwemfed:

• VTS Plus Marathon (februari-maart ‘22?)

https://www.zwemfed.be/ik-wil-bijlerenbijscholen



Clubondersteuning is ook…

Zwembadbeleid:
• Nieuwe zwembaden

• Renovaties

• Contact met zwembadbeheerders en steden/gemeenten

Vragen/hulp nodig?
Neem zeker contact op met Wim Symoens 



Nog vragen?
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Projecten 2021-2022
Wat zit er in de pipeline?



Zwemschoolwerking

Teamleader 
Opleiding,
Bijscholing, 
Innovatie

David De 
Wandel



Zwemclubs en zwemscholen
• Niet al onze clubs hebben een zwemschoolwerking

• Niet altijd toegestaan door de uitbater (bv. PPS-zwembaden)

• Historische redenen, sterk privé-aanbod, focus op competitie,...

• Momenteel hebben onze clubs een marktaandeel van 

minder dan 15%

• Het is belangrijk dat we deze tendens keren:

• Kwaliteit van het zwemmen bewaren en opnieuw verhogen;

• Instroom naar de zwemsporten (en dus naar de zwemsportclubs) 

vergroten;

• Schoolaanbod aanvullen (leerlijnen lager onderwijs voorzien het 

aanleren van een zwemslag niet meer!)



Waarom zou je dit als club 
overwegen?

• Pro-actieve benadering van uitbaters en overheden door de 

plaatselijke club(s) in samenwerking met de zwemfed.

• Onze USP's: één aanspreekpersoon, volledige ontzorging

(lesgevers, inschrijvingen, administratie,…), efficiëntste manier om 

de wachtlijsten te verminderen, inkomstengarantie, aandacht 

voor kansengroepen.

• Waarom als club dit doen:

• inkomsten die helpen om de financiën van de club in evenwicht te brengen

• Meer en betere controle op de instroom van de competitie

• Interesse? Neem contact op met Gretl Vandamme of Wim 

Symoens van de zwemfed



Lancering Leren Zwemmen 2.0

https://www.zwemfed.be/leren-zwemmen



Nog vragen?
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Jong bijgestuurd is correct 
gezwommen

Vroegtijdige herkenning en bijsturing van 
zwemfouten



Innovatief project
• Trainen van / oefenen in herkennen van zwemfouten

• Remediëren van zwemfouten

• Doelgroep: lesgevers/trainers in opleiding (of 

bijscholing)

2021-2022



Toepassing
• Videodatabank waarin de zwemfouten worden 

benoemd, geordend, geclassificeerd (tags)

• Fouten zien > fouten identificeren > fouten remediëren

• Tekstuele en video-feedback indien juist/fout

• Online toepassing: laptop, tablet of smartphone

• VTS Connect (LMS systeem VTS): leerpad

• Zwemfed-site: MyZwemfed



Planning

Literatuurstudie
Selectie partner online 

tool (zwemfed + VTS 
Connect)

Scouting en 
networking

Start opmaak 
videodatabank

2021
Doorontwikkeling 

videodatabank
Pre-testing online tools

Promotie
Opname in VTS-

opleidingen 
(INI/InstrB) en 

zwemfed-bijscholingen

2022

FASE 1 FASE 2
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Het sportmodel

Wouter Van Eester
Sporttechnisch
medewerker



“Zwemfed-Sportmodel”
= geïntegreerd aanbod (activiteit en/of 

begeleidingsconcept) voor heel ‘zwemmend Vlaanderen’

bij uitbreiding voor alle Vlamingen die activiteiten in en 

rond het water beoefenen

2024



PACO
Naar een vernieuwd begeleidings- en 

wedstrijdconcept



“Zwemfed-Sportmodel”

STAP 1: PACO:

• Leeftijd 8 tot 10 jaar (leren zwemmen tot 7 jaar)

• Geïntegreerd aanbod voor heel de zwemfamilie 

(waterpolo, zwemmen, artistiek zwemmen,...)

• link tussen begeleidingsconcept en evenement.



“Zwemfed-Sportmodel”: timing

• Analyse 
beginsituatie

• Brainstorm
• Samenstellen 

werkgroepen

Najaar 
2021

• Opzetten 
proeftuinen

• Testen relevante 
delen

• Kwaliteitsmeting

Voorjaar 
2022

• Ondersteunen
• Kwaliteits-

monitoring
• Evenement

Seizoen 
2022-
2023

ONTWERPEN UITTESTEN UITROLLEN



Waterpolo
Wim Symoens

Sporttechnische medewerker



Waterpolo 2021-2022

• KBZB competitie - 26 clubs -> 107 teams

• Zwemfed recreatief- 23 clubs -> 52 teams

• Beachwaterpolo: indoor- en outdoor
www.zwemfed.be/beachtwaterpolo

• Waterpolo academy:

• 145 enthousiaste deelnemers 9 tem 16 jaar (jongens en meisjes).

• Elke laatste zondag van de maand oktober 2021 tem juni 2022 in Aalst

• Inschrijven nog mogelijk t.e.m. 20/09/2021 via deze link

www.zwemfed.be/waterpoloacademy

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwemfed.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df5c96aa3b026bd4d6c0f0a27a%26id%3Dfdca3e65e1%26e%3D0fd97e7d6a&data=04%7C01%7C%7Cceddbe86d0764e30942008d9743926fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637668611081568896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DbWJIQC4%2FPEB0OmWQN8ReAVE%2B8hSOYa2oRbuhTGEAt8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwemfed.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df5c96aa3b026bd4d6c0f0a27a%26id%3Dfdca3e65e1%26e%3D0fd97e7d6a&data=04%7C01%7C%7Cceddbe86d0764e30942008d9743926fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637668611081568896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DbWJIQC4%2FPEB0OmWQN8ReAVE%2B8hSOYa2oRbuhTGEAt8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwemfed.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df5c96aa3b026bd4d6c0f0a27a%26id%3Dfdca3e65e1%26e%3D0fd97e7d6a&data=04%7C01%7C%7Cceddbe86d0764e30942008d9743926fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637668611081568896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DbWJIQC4%2FPEB0OmWQN8ReAVE%2B8hSOYa2oRbuhTGEAt8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwemfed.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df5c96aa3b026bd4d6c0f0a27a%26id%3Dfdca3e65e1%26e%3D0fd97e7d6a&data=04%7C01%7C%7Cceddbe86d0764e30942008d9743926fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637668611081568896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DbWJIQC4%2FPEB0OmWQN8ReAVE%2B8hSOYa2oRbuhTGEAt8%3D&reserved=0


Opleiding Vlaamse trainersschool

Initiator

• 2x jaar met +/- 10 deelnemers per lessenreeks

• Focus op basisvaardigheden waterpolo & spelvormen van 6 tem 10 jaar

• 2022: analyse en remediëring naar nieuw opleidingsstramien

Instructeur-B

• Start 28/10: nieuwe lessenreeks met 12 deelnemers

• Geïntegreerd in Waterpolo Academy

• Algemeen & Specifiek gedeelte worden als 1 geheel aangeboden

• Inhoudelijke sporttechnische expertise door Peter van de Biggelaar (ex-KNZB)



Artistiek zwemmen, open 
water, masters, koudwater 
zwemmers, schoonspringen

Inge Leeten
Teamleader 

Sporttechnische en clubondersteuning



Ook voor jullie zijn we er!

• Bestaande werking behouden en MEER in the picture zetten!

• Daarnaast verschillende acties die we willen uitwerken dit 

seizoen of in de loop van de komende seizoenen. 

• Indien er ideeën/verbeteringen mogelijk zijn, let us know



G-sport



G-sport

• Ook G-sporters zijn welkom

• Overleg met Parantee

• Werkingssubsidie in Aquality

• Contactpersoon bij zwemfed 

Pascale Verbauwen



Nog vragen?
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Comités en regio’s



De zwemfed sept. ‘21

• 42 699 aangesloten leden

• Talrijke vrijwilligers

• Uniformiteit in wedstrijden 

• PK’s en regionaal criterium

• Start 2022-2023 (overgangsjaar nu)



De structuur



Nog vragen?
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Topsportbeleid

Lode Grossen
Technisch 
Directeur



Het topsportbeleid van zwemfed 
Doelstellingen 2021 en verder....

• België (zwemfed + FFBN) streeft per Olympiade naar min. 3 tot 6 individuele 

zwemmers te hebben die zich rechtstreeks kwalificeren voor de OS. Deze 

zwemmers zijn kandidaat voor een halve finale en maken kans op een 

finaleplaats: prestatieprogramma’s A

• 1-3 estafettes plaatsen zich eveneens rechtstreeks tijdens het pre-olympisch 

jaar (min. top 12 op WK). 

Zelfde redenering -> verdere progressie en kanshebber finale tijdens de OS.

• Zwemmers die niet voldoen aan bovenstaande criteria, kunnen toch worden 

opgenomen in een begeleidingsprogramma, maar dan in functie van een Top 

12 tijdens Europese kampioenschappen. Prestatieprogramma’s B



Topsport – zwemfed 
(selectiewerking)

Future Team:
M: 11 jaar (2010)
J: 12 jaar (2009)

High Hopes 1
M: 12-13 jaar 
(2009/2008)
J: 13-14 jaar
(2008/2007)

High Hopes II
M: 14/15/16 jaar
(2007/2006/2005)
J: 15/16/17 jaar
(2006/2005/2004)

Next Gen
M: 17/18 jaar
J: 18/19 jaar
+ zwemmers die 
voorlopen op 
traject min 
leeftijd M 15/J16

Elite
M: 19 jaar en >
J: 20 jaar en >
+ zwemmers die 
voorlopen op traject 
min. leeftijd M:16/J17

Regionale trainingen: 
meer kinderen meer 
laten trainen



Talentontwikkeling
zwemfed

Talentontwikkeling 
FFBN

zwemfed selectie 
(EJK en transitie)

FFBN-selectie
EJK & transitie

zwemfed-
selectie

FFBN -
selectie

IDT

omkadering
transitie-coach

zwemfed
transitie-coach

FFBN

Headcoach

Topsportcel KBZB
(Headcoach + TD FFBN + TD zwemfed)



Nuttige info

An Rydant



Meten is weten
• Grotere focus op datamanagement

• Betere service = nood aan correcte gegevens

• Bescherming van de privacy



Corona

• Momenteel voor sportactiviteiten geen beperkingen meer, 

tenzij je publiek wil toelaten 

(< 200 personen)

• Indien aanpassingen -> website 



Kalender najaar 2021
SEPTEMBER
• 12/09: start competitie waterpolo
• 18/09: Swim Conference – inschrijven nog mogelijk!!

OKTOBER
• Tbd: bijscholing assist
• 10/10 BK Junioren Techniek (AZ)
• 21/10 Api terugkomdag
• 24/10 BK miniemen figuren + combo (AZ)
• 24/10 start waterpolo academy

NOVEMBER
• 01/11 BK kadetten figuren + combo (AZ)
• 01/11 BK seniors en masters (AZ)
• 06- 07/11: VJK korte baan
• 11/11: BK miniemen, kadetten routines & BK Open Combo (AZ)
• 11/11: BK schoonspringen
• 13-14/11 : BK korte baan
• 14/11: BK Junioren Free (AZ)



Wie is wie bij de 
zwemfed?
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Wie was vandaag niet aan het woord?

• Sukkel je met 
je ledenadministratie? Sarah helpt je 
met plezier op weg.

• Heb je een vraag over ethisch beleid of je wil 
graad advies over de werking van je 
zwemschool? Neem dan zeker contact op met 
Gretl.

• Vragen over de coördinatie van de 
zwemschool, het maken van planborden en 
het bewerken van groepen in Assist? Sanne
weet er alles over.



• Wil je meer weten over je factuur? Dan 
is Martine de persoon die je best contacteert.

• Vragen over officials (zwemmen), G-sport of 
over de zwemfedwedstrijden en/of 
wedstrijdadministratie? Contacteer Pascale 
en je zal snel het juiste antwoord weten.

• Info nodig over de Jonge Haaien of een 
andere vraag voor de KBZB? Dan ben je bij 
Phedra aan het juiste adres.





Wouter George heeft de KBZB verlaten op 31/3/2021.
Phedra Van Daele administratieve opvolging van de koepelfederatie 

(info@belswim.be +  phedra.vandaele@belswim.be)

Voorzitterschap wordt waargenomen in duo 
- Bernard Parez (FFBN) 
- Pieterjan Vangerven (zwemfed).

Secretaris-generaal: An Rydant
Financieel directeur: Didier Leclercq

Sport is een regionale materie en het zijn de regio-federaties die
samen de KBZB runnen.
De kantoren in de Reebokstraat in Brussel zijn opgezegd. 
De bespaarde kosten worden geïnvesteerd in sportwerking.

mailto:info@belswim.be
mailto:phedra.vandaele@belswim.be
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Tenslotte
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De zwemfed gazet



Uw mening is belangrijk



Nog een fijne 
avond!
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