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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 29 maart 2022 

 
 
 

Aanwezig: N . Ricquier, A. De Wit, W. Stevens, P. Dom en S. Silverans (via Teams)  
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U)   
Afwezig met kennisgeving:   P. Caroyer 
Afwezig:  
 
Vergadering regio-comité (RC) onder voorzitterschap van Nico Ricquier, voorzitter. 
 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

03/02 Zwemfed Nieuwsbrief maart: update Covid-maatregelen, Algemene 
Vergadering, Open water petitie, G-zwemmen... 

 

17/03 KBZB Samenwerking met KBZB-medewerker Phedra Van Daele in goede 
verstandhouding beëindigd 
+ uit JV Zwemfed: Kim Vanmalderen nieuwe Secr Gen van KBZB   

 

25/03 Zwemfed Jeugdfonds 2022 (reglement). 

 
 

 
2. Financieel 

● Het RC zal de organiserende clubs Laqua en ALZV voor de lasten en lusten van het PK 
doorverwijzen naar de richtlijnen van de zwemfed. Het oud / huidig lastenboek blijft geldig.  

 
3. Sportsecretariaat  

▪ Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen (via Ria) vraagt waarom PACO wedstrijden van Vlaams-
Brabant op Swimrankings komen?  

o De clubs in onze regio gebruiken zoals voorzien Meet-Manager ook voor de inschrijvingen van 
de PACO wedstrijden. Sommige clubs gebruiken ook SpashMe/Swimrankings-kalender voor 
PACO om de uitslagen snel aan de deelnemers ter beschikking te stellen en dan komen 
automatisch de uitslagen ook op Swimrankings. 

o Suggesties om problemen met niet officiële tijden te vermijden:  
▪ PACO niet langer in Meet-Manager Lenex en alles voor PACO manueel plannen en 

verdelen maar dat gaat niemand willen 
▪ De Zwemfed geeft extra ‘vinkje’ in Swimrankings waardoor pas op dat moment de 

opgeladen tijden officieel worden. Dit zou systematisch kunnen gebeuren op het 
moment van het goedkeuren van het voorprogramma van een officiële wedstrijd. 
Anders blijft er een risico van spookwedstrijden en enkel een wedstrijd met 
voorprogramma zou dan officieel kunnen opgeladen worden.  

▪ Organisatie van PK 2022 
o PK 2022 in Leuven – toegewezen aan LAQUA – lasten & lusten zoals voorbije jaren mits 

aanpassingen in functie van de beslissingen regioraad.  
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o PK Lange Afstand - toegewezen aan ALZV - Datum van bv. wedstrijd (31/10 – 01/11) is 
waarschijnlijk een goede periode 

o Analyse toont aan dat de limiettijden die vorige jaren gebruikt werden niet aangepast hoeven 
te worden. Dezelfde limieten zullen per leeftijdscategorie worden aangekondigd 

▪ Regionaal Criterium en CVB voor seizoen 2022-2023 
o Om de continuïteit te verzekeren zal voor seizoen 2022 -2023 opnieuw een normale CVB 

wedstrijd per club worden gevraagd  
o De verdeling van de wedstrijden wordt opgesteld net als vorige jaren om toe te laten een breed 

gamma aan nummers te kunnen inrichten. De deelname voorwaarden (basis van Olympische 
afstanden) zullen opnieuw worden ingevoerd voor PK 2023 en dus lopen van september 2022 
tot augustus 2023. 

o Indien de regioraad aanpassingen wil doorvoeren zullen we deze a posteriori nog aanpassen 
maar op dit moment kunnen we enkel de regionale werking (provinciaal/regionaal B niveau)  
garanderen door de CVB als voorheen in te plannen.  

▪ Regio-Club en Regio-Trainer werd op onze JV door Lode Grossen uitvoerig toegelicht. In Vlaams-
Brabant werd LAQUA als regioclub en de regiotrainers (Brigitte Becue en Daan KAZS) aangeduid.  

▪ Het RC zal bekijken wie van de trainerscommissie kan uitgenodigd worden voor deelname aan de 
vergaderingen RC Vlaams-Brabant en Brussel, om zo beter de nieuwe wedstrijdkalender te plannen. 

▪ Wedstrijd Aarschot elektronica werd bevestigd door Danny maar hij was ook voor de BK uitgenodigd 
Danny is nu tussen twee vuren  

▪ Homologatie zwembad in Landen is nog niet in orde want de richel onder water  is 20cm te hoog.  
▪ Wedstrijd van BSB kan niet doorgaan in 2022 , het zwembad is nog niet gehomologeerd en de club 

moet nog de nodige Team en Meet Manager software leren gebruiken. Engelse versie is toegestaan. 
 

4.  Varia 
● Algemene Vergadering zwemfed - 26 maart 2022  

o verkiezingen van het bestuursorgaan  
o toelichting financiën 2021 en 2022 begroting 
o sporttakken en zwembaden (focus op clubondersteuning zwembaden en organisatie 

zwemschool 
o Voorstel nieuwe leerlijn zwemmen en gebruik Multi Skills (video’s)  
o Nieuw PACO model (wordt later voorgesteld) als toekomstig sportmodel  
o Topsport (High Hopes maar ook andere)  

● Joeri Jacobs rouwbericht : Mijn zus en schoonzus Leen is overleden. 
● TAK cursus Vlaams Brabant en Brussel: - 15 deelnemers - 13 aanwezig en geslaagden 
● Vraag om voor de federale kamprechters extra voorwaarden te bouwen om te fungeren op grote 

wedstrijden (federaal of nationaal niveau) maar anderzijds kamprechter bij elektronische wedstrijden 
en examen van regionale TAK kandidaten als een aparte categorie aanduiden. Wordt ter studie  
doorgegeven aan het VSB.   
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5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Nico en Pascal C nemen deel aan de vergaderingen Regio-Raad voor onze RC. 
▪ Planning RC uitstap – wandeling Hageland en Leuven op 18 juni 2022 
▪ Volgende vergadering RC: op 26 april 2022. 

 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

28/01 concept regionale wedstrijden - regioraad Pascal C en 
Nico 

 

29/03 Opstarten van 2022-2023 kalender  Wim en Ann 26/04 

    

 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De verslaggever, 
 
Pascal Dom 
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