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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 20  december  2022 

 
 
 

Aanwezig: N . Ricquier, A. De Wit, S. Silverans, W. Stevens, P. Dom en T..Sulmont 
Uitgenodigd:  
Afwezig met kennisgeving:   P. Caroyer 
Afwezig:  
 
Vergadering regio-comité (RC) onder voorzitterschap van Nico Ricquier, voorzitter. 
 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

29/11 Laqua (Jeroen) Bespreking met Laqua ivm modaliteiten lasten en lusten (facturatie , 
verdeling fondsen - lasten & lusten ) 

 

26/11 Artikel krant (Pascal C https://www.focus-wtv.be/sport/lokale-zwemclubs-kampen-
met-moeilijkheden 
 

 

12/12 Artikel Sporza (Ann) https://sporza.be/nl/2022/12/12/zeg-vanaf-nu-niet-meer-
fina-maar-world-
aquatics~1670844710213/?linkId=sporza%7Cvrtnws%7C%
2Fnl%2Fnet-binnen%7Cteaser 

 

20/12 Artikel VRT (Ann) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/20/zwembad-van-

kapelle-op-den-bos-blijft-zeker-open-tot-en-met-eind/ 
 

 
2. Financieel 

● De zwemfed wil alle regio's op eenzelfde manier van werken krijgen dan zal de VZF de kosten op zich nemen. 
Voor februari 2023 is het nogal kort dag. De discussie hoe we dit gaan harmoniseren zal in de regioraad van 
januari wel op de agenda gezet worden. Er zullen dus geen handdoeken of andere prestatie cadeaus zijn voor 
2022 op de jaarvergadering van februari 2023. 

● De nieuwsbrief van 5 december van de Zwemfed beschrijft een steunpakket voor clubs in 
energiecrisis. Deze zijn echter enkel van toepassing voor clubs die de energiekosten zelf moeten 
betalen.  

 
3. Sportsecretariaat  

● Nieuwe reglementen van FINA (nu World Aquatics) worden overlopen door Trui: 
o Procedure voor de start: We verwachten van de sporters voor de reeks 3 korte fluitsignalen 

van de kamprechter en dus reeds bij het toekomen aan de startblokken spontaan hun kledij 
uittrekken (met uitzondering van de zwemkledij)  

o Start rugslag: bij het gebruik van de rugslag richel moet minstens 1 teen van elke voet in 
contact zijn met de muur of het aantikpaneel 
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o Schoolslag, er zullen geen uitsluitingen meer gebeuren als benen en armen niet meer 
bewegen in hetzelfde horizontaal vlak. MAAR details van wat nog wel in voege blijft staan op 
de website. 

o Wisselslag: keerpunt schoolslag naar vrije slag. De zwemmer mag de muur verlaten in 
rugligging De zwemmer moet echter terug in borstligging zijn voor enige slag of beweging. 

o Aflossingen: Aflossingen moeten gebeuren vanop de startblok,  een ‘flying start’ vanop de 
pooldeck / kade (dus naast of achter de startblok) is niet toegelaten. 

o Het gebruik van technologie en automatische apparatuur is toegelaten na publiceren met de 
technologie en automatische apparatuur die toegelaten is. Zolang deze lijst niet bekend 
gemaakt is, zal er geen technologie of automatische apparatuur toegelaten worden op 
wedstrijden. 

● Bevraging clubs vrijwilligers voor de computercel op grote Vlaamse wedstrijden werd uitgevoerd 
maar her RC ontving nog een kandidaten. 

● Voor het PK 2023 zal op basis van de gemaakte beloften en afspraken, het RC de publicatie doen 
van: 

o De limieten voor PK 2023 (ongewijzigd) maar aanpassing door Nico dat ze gezwommen 
dienen te worden tussen 1 januari 2022 en 30 september 2023.  

o De deelnamevoorwaarden (terug opgenomen) werden herschreven door Ann en dienen 
gezwommen te worden tussen 1 september 2022 en 31 augustus  2023, 

o Een aantal nieuwe wedstrijden (gemengde aflossingen 4 x 50m VS en 4 x 50m WS) werden 
ingevoegd in ons pk-programma. 

● De vraag aan de zwemfed om een kleine aanpassing aan automatische tekst onderaan 
voorprogramma in Splash (Meet-Manager) om ook gemengde aflossingen toe te staan.  

 
4.  Varia 

● Handleiding voor live-resultaten is herwerkt , rondgestuurd aan de sortsecretarissen en ook op de 
website gepubliceerd.  

● Wim maakte de lijst met TAK-ers die nog niet op het einde zijn geraakt. Er zitten er nog van de 
theorieles voor Covid 2017 of 2018 of 2019 bij. Ann kijkt na bij de clubs.  

● Het RC is verheugd voor onze club ZCK dat het bad ‘Druppelteen’ Kapelle-op-den-Bos open blijft en 
een tijd van onzekerheid.  

● Er was een coaches Meeting tijdens de BK korte baan in Leuven.  
 

5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Jaarvergadering voor RC op 18 februari 2023 in De Oude Kantien Heverlee 

Her RC noteert de opmerking van KVZP (Sander Maes) dat dit het eerste WE is van het 
Krokusverlof en er misschien een aantal bestuurders op vakantie vertrokken zullen zijn. Maar de 
keuzes voor 25 maart 2023 (zwemfed AV) waren beperkt.  
Om een beter zoicht te hebben wat de problemen zijn en of de clubs hier op hulp van de zwemfed 
en/of het RC willen rekenen wordt een enquête naar problemen opgesteld en aan de clubs 
verstuurd. Dit zal als basis dienen voor onze jaarvergadering.  
Op de jaarvergadering nog eens formeel de clubs bevragen of ze het CVB willen aanhouden voor 
volgend seizoen 2023 – 2024 en of men daar toch een rangschikking  wil aan koppelen?  

▪ Volgende vergadering RC in 2023: 31 januari 2022. 
▪ 25 maart 2023  datum Algemene vergadering Zwemfed in Gent.  

 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

15/01 Enquete voor problemen op te sporen  Nico  

25/10 Jaarlijks diner RC 
Doodle uitsturen (Pascal D) 

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