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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel
Vergadering van 25 otober 2022

Aanwezig: N . Ricquier, A. De Wit, W. Stevens, P. Dom, S. Silverans en T..Sulmont
Uitgenodigd: R. Van den Broeck en J Cocquyt
Afwezig met kennisgeving: P. Caroyer
Afwezig:

Vergadering regio-comité (RC) onder voorzitterschap van Nico Ricquier, voorzitter.

1. Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum Van/aan Toelichting Datum

07/10 Zwemfed Nieuwsbrief Oktober 2022
Startvergaderingen seizoen 2022-2023, op zoek naar
'zwemfed-Crew‘!,  VJK korte baan, EK Masterzwemmen in Rome,
Skill-Up , Infographic G-zwemmen,  RedFed, voordeeltarief (35
euro i.p.v. 50 euro) reddersbijscholingen, Uittreksel strafregister bij
sportclubs, API-terugkomdag, #eenjaarlangtegenpesten.

20/10 LAQUA zwemmer
Margot Bollen en Erwin
Vanderlinden

Homologatie provinciaal record
Siri Vanderlinden - LAQUA(13-jarigen) op de 400m WS

Dit zal automatisch verwerkt worden als de LENEX
ontvangen wordt door het RC.

2. Financieel
● Vergoedingen jury PK door de Zwemfed is beperkt tot de kamprechter en 2 medewerkers naar

keuze aan 20 of 35 Euro per halve of hele dag en Km vergoeding.  De overige jury leden die vorige
edities op basis van ons lastenboek werden vergoed zijn ook deze editie door het RC op dezelfde
basis vergoed.

3. Sportsecretariaat
● De rondetafel met de sportsecretarissen ging door op 18 oktober met 9 deelnemers in totaal. De

presentatie en antwoorden wordt naar alle (sport)secretarissen verstuurd. De handleiding voor
live-resultaten zal herwerkt en up to date gezet worden. Het nut van deze samenkomst is duidelijk
en het RC beslist om dit als jaarlijks evenement op de kalender te zetten.

● Bespreking van het voorbije PK
o Er waren duidelijk veel minder zwemmers en vooral aflossingsploegen. Er zijn minder

zwemmers overgebleven na de COVID periode die de sport verderzetten.
o Voor de aflossingen zal bekeken worden of er meer in OPEN categorie zal gewerkt worden

om een echte competitie te krijgen. Ook willen we voor volgende edities een aflossing
gemengd (Open) invoeren.

o Voor de 200m 10 jarigen werd normaal enkel deelnemers met een tijd verwacht maar deze
voorwaarde was niet duidelijk opgenomen in het reglement.
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o De organisatie door LAQUA was andermaal goed in orde. Het RC dankt de club.
o Door een misverstand bij onze organisatie ontving Danielle niet de gebruikelijke informatie en

uitnodigingen hiervoor onze excuses.
o Het zwembad was bij aanvang op zaterdag onvoldoende gestofzuigd omdat de robot stuk

bleek. Tijdens de middagpauze heeft sportoase een nieuwe poging gedaan om alles te
kuisen.  Een hele verbetering maar de properheid was nog niet 100% in orde. We begrijpen
dat LAQUA deze klacht ook naar Sportoase zal overmaken en hopen dat dit bij de volgende
edities niet meer voorkomt.  

o Omdat bij deze editie er geen ‘PK’ aanduiding op de medailles was vragen we als Regio
Comité de Zwemfed om voor volgende editie 2023 minstens zelfklevers te voorzien met
'Provinciaal Kampioenschap' en de datum. 

o Zwemfed geeft max 8 euro per official ‘s middags maar dit werd door de organisatie
berekend op een 6 euro bonnetje bij het cafetaria. Dat was meestal onvoldoende voor een
maaltijd met een drankje. Dit zal bij volgende edities herbekeken worden om in
overeenstemming te zijn met de ‘warme’ maaltijd die voorzien is voor officials die een hele
dag fungeren.

● Voorbeschouwing op het PK LA op 30 oktober en 1 november
o De wedstrijd is als dubbelzwemmen gepland maar het aantal officials is voor 1 november

namiddag kritisch. Er zal naar een oplossing gezocht worden.
● Aan de clubs wordt nog eens gevraagd dat bij een organisatie de Lenex van de uitslag naast de

Zwemfed (Pascale) ook naar het sportsecretariaat van de regio (Ann of Nico) wordt verzonden. Zo
kunnen ook alle provinciale records automatisch gehomologeerd worden en de ‘zijn we er klaar voor’
bestanden aangepast. Ook bij deelname buiten de regio ook de resultaten naar het RC verzenden
om de verwerking te kunnen doen.

4.  Varia
● Trui Sulmont (KF) wordt verwelkomd als officieel lid van het regio comité Vlaams Brabant en Brussel

vertegenwoordiger van Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen van de Zwemfed .
● Op vraag van het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen VSW zal een rondvraag gedaan worden

bij de clubs of er kandidaten zijn om deel te nemen aan een ploeg (pool) van specialisten die bij
grote wedstrijden de computer cel (Meet-Manager) zullen uitvoeren.

● Jan Cockuyt geeft in het RC een terugblik en vooruitblik op de Open Water activiteiten door en
binnen onze regio Vlaams-Brabant en Brussel.

o In 2022 waren er een tiental wedstrijden met ongeveer 1500 starten met 9 clubs uit Vlaams
Brabant die deelnamen. Op 8 oktober kon naar goede traditie opnieuw een ‘normale’
Kampioenenhulde Open Water plaatsvinden in Menen. We keken uit naar Europees
kampioen bij de 30-34 jarige heren Steven Claes (ZCT).

o In 2023 kijken we ook uit naar het op te zetten criterium in samenwerking met Nederland.
o Binnen de Zwemfed Open Water is Vlaams Brabant naast Jan ook vertegenwoordigd door

Jarne Woutermaertens (SCSG) – de voorzitter blijft Geert Vanhoof van SWEM.
Een voorstel vanuit onze Regio (Jan) is om de bekers per wedstrijd die traditioneel zijn bij het
open water zwemmen in te wisselen voor geldprijzen per seizoen.

● Gesprek met de voorzitter van Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen (Etienne Desfossés) en
Zwemfed (Inge Leeten) in verband met de communicatie stijl en verschil in visie tussen het RC en
VSW met RC voorzitter Nico. Een aantal specifieke voorbeelden werden besproken en het RC
vraagt meer respect voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de omkadering van wedstrijden. Het
VSW neemt akte van onze opmerkingen.

● Luc Geyssens werd op het PK door zijn club KAZS gehuldigd voor zijn laatste wedstrijd als starter bij
elektronische wedstrijden in onze regio. Ook het RC wil Luc danken voor zijn inzet en professionele
werking al die jaren.

● Zwembaden tijdens energie crisis bekijken hun opties. Verlaging van de omgevings- en zwemwater
temperatuur kan een impact hebben op de zwemschool werking. Maar het RC maakt zich vooral
zorgen over de financiële impact op de clubs in onze regio omdat sommige zwembaden de prijzen
voor zwemwater optrekken en het moeilijk is voor clubs om dit door te rekenen in de lidgelden. Ook
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de vraag naar professionaliseren van de omkadering (inclusief zwemschool lesgevers) zal een
belangrijke impact hebben op de financiën van een zwemclub. Daarnaast horen we dat enkele
zwembaden zelfs overwegen om volledig te sluiten (toch tijdens de wintermaanden), dit zou een
vernietigende impact hebben op het clubzwemmen. Deze toestand is verontrustend maar het RC
noch de Zwemfed kunnen hierbij hulp bieden.

5.   Regeling van de werkzaamheden
▪ Bij de volgende vergadering Regio Raad zal Nico niet kunnen deelnemen Pascal C wordt verwacht

alleen onze regio te vertegenwoordigen.
▪ Volgende vergadering RC in 2022: op 29 november 2022 en  20 december  2022.

6.  Op te volgen punten:

Datum Wat Wie Tegen
25/10 Herwerken  PK reeksen (aflossingen) en limiettijden Nico & Ann 29/11
25/10 Jaarlijks diner RC Trui

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid en sluit de vergadering.

De verslaggever,

Pascal Dom
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