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Notulen Kalendervergadering 
van 26 september 2009 te Aarschot 

 
 

 
Aanwezig voor het Bestuur:, K. Moens, A. De Wit, T. Van Dijck, W. Stevens, J. Jacobs, 
Afwezig zonder kennisgeving: F. Mordijck, V. Matheussen 
 
Aanwezige clubs: Alle competitie zwemclubs waren aanwezig met uitzondering van BOAS en SCWR. 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van K. Moens, voorzitter. 
 
 
1. Onthaal, registratie en naamafroeping 
 

• BOAS en SCWR zijn afwezig. 
 
2. Openingswoord door de voorzitter 
 

• De voorzitter opent de vergadering en hoopt op een open en serene vergadering. Hij verwijst 
naar het nieuwe wedstrijdconcept dat op ons afkomt en dat toch heel wat verandering zal 
teweeg brengen, alleen al het PK dat verhuist van januari naar oktober zal voor iedereen een 
belangrijke aanpassing zijn. 

• De voorzitter dankt ook André Merckx voor z’n jarenlange inzet voor het provinciaal bestuur. 
 
3. Kalender 
 

• De kalender wordt overlopen en vastgelegd, er zijn weinig verschuivingen. 
• De huidige wedstrijdkalender loopt tot en met augustus 2010. Eens de Vlaamse 

wedstrijdkalender voor het seizoen 2010-2011 vastligt (tegen Nieuwjaar), zal er een nieuwe 
kalenderzitting georganiseerd worden om de gewone open en B-circuitwedstrijden vast te leggen 
(voorjaar 2010). 

• Nota: na de vergadering vraagt LSVZ om op 24/01/2010 een B-circuit te morgen organiseren.  
SCZ organiseert een open wedstrijd op 28/02 en BEST verplaatst z’n B-Circuit naar 31/01. De 
kalender wordt nog aangepast. 
 

 
4. Wedstrijdconcept 
 

• De clubs stellen duidelijk dat een wedstrijd van 2 uur niet haalbaar is. Een B-circuitwedstrijd zou 
maar 3 uur mogen duren in plaats van 4 en dat lijkt voor iedereen haalbaar. 

• Er zullen een viertal wedstrijdtypes zijn, de juiste criteria moeten nog vastgelegd worden door de 
VZF.  Daarna kan de Vlaamse kalender voor 2010-2011 definitief vastgelegd worden. 
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5. B-circuitwedstrijden 
 

• In functie van het nieuwe wedstrijdconcept werd er de vraag gesteld of de provincie in 3 in plaats 
van 2 groepen moet verdeeld worden en of het aantal starten moet beperkt worden tot 2 in 
plaats van 3. 

• Daar het wedstrijdtype “instroomwedstrijd” nog niet vastligt en het zelfs niet zeker is dat de 
criteria hiervan van kracht zullen zijn per 01/09/2010, werd er besloten om aan het B-
circuitformule niets te wijzigen voor 2010. 

• De eerste twee B-circuitwedstrijden van 2010 (DIZV en ZCT) zullen vrijgesteld worden van 
organisatie van 400m vrije slag, gezien het hogere aantal zwemmers (iedereen is B). 

 
6. PK 2010 
 

• Het PK dat tot nog toe steeds op drie dagen doorging in januari, zal vanaf 2010 in oktober 
doorgaan op 2 dagen. Een beperking in aantal starten is dus nodig. 

• De Vlaamse kalender voorziet het weekend van 2-3/10 en van 16-17/10. De clubs geven een 
voorkeur aan het weekend van 16-17/10 om het PK op 2 dagen na elkaar te organiseren. Het 
provinciaal bestuur zal de clubs met een 8-banen bad aanschrijven met de vraag naar de 
beschikbaarheid van het zwembad. 

• Er wordt voorgesteld om een werkgroep op te richten die de nieuwe selectienormen voor het PK 
zal vastleggen: maximum starten per halve dag, scherpere limieten, beste zwemmers per 
categorie selecteren… 

• De vraag of een zwemmer die de limiet niet behaalt ook een medaille/prijzengeld moet krijgen, 
zal dan ook beantwoord worden. 

• Het provinciaal bestuur zal een oproep doen naar leden voor de werkgroep.  Bedoeling is dat  
tegen januari een voorstel klaar is om voor te leggen op de jaarvergadering in februari. 

 
7. Interdistrictenkampioenschap 
 

• Het bestuur stelde voor om een prijzenpot in te voeren.  Zwemmers zouden een bedrag 
krijgen voor het verbeteren van hun besttijd. 

• Er wordt voorgesteld om ze op andere manieren te belonen dan met geld, bv met T-shirt. 
• De selectie krijgt reeds een T-shirt en een badmuts.  
• De clubs besluiten dat het een eer zou moeten zijn om geselecteerd te zijn en dat er geen 

financiële beloning moet aan vasthangen. 
 

8. Varia 
 

• Vraag naar een andere locatie voor de vergaderingen, die centraler ligt en warmer is. Het 
bestuur zal uitkijken naar een andere zaal.5 

• We organiseren een opleiding Topswim op 24/10. Meer info staat op de website. 
 

9. Slotwoord 
 

• De voorzitter dankt de clubs voor hun aanwezigheid, wenst iedereen een behouden thuiskomst 
en sluit de vergadering. 

 
 
 
Verslaggever 
 
Ann De Wit 


