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Notulen Vlaams Interprovinciaal Beraad
Vergadering 

Aanwezig:  
- Vlaamse Zwemfederatie: 

• Martin Demeester, raad van bestuur
• Luc Ulenaers, Vlaams Sportbestuur Zwemmen

- Voor Antwerpen: 
• Emiel Livens, voorzitter  
• Alfons Wouters, ondervoorzitter 
• Jan Verelst, sportsecretaris 

- Voor Limburg: 
• Robert Vanerom, voorzitter 
• Jacqueline Geelen, ondervoorzitter 
• Maurits Goossens, secretaris

- Voor Oost-Vlaanderen: 
• Erik De Vos, voorzitter 
• Henri Van Damme, ondervoorzitter

- Voor Vlaams-Brabant: 
• Felix Mordijck, voorzitter 
• Veerle Matheussen, ondervoorzitter 
• Joeri Jacobs, secretaris-penningmeester 
• Tony Van Dijck, sportsecretaris 

- Voor West-Vlaanderen: 
• Els Allegaert, voorzitter  
• Danny Uyttersprot, ondervoorzitter

 
Vergadering onder voorzitterschap van 

 
 
 

1.   Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 
gevolg er werd aan gegeven: 
���� Mailadressen VZF zijn nog altijd op naam, is zeer onduidelijk wie 

discipline. Waarom ook niet werken met 
een kwartiertje tijd om deze allen aan te maken…
Positief: Info@-adres is terug actief.

www.pbz-vlb.be 
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Martin Demeester, raad van bestuur 
, Vlaams Sportbestuur Zwemmen 

 
Alfons Wouters, ondervoorzitter  
Jan Verelst, sportsecretaris  

orzitter  
Jacqueline Geelen, ondervoorzitter  
Maurits Goossens, secretaris-penningmeester  

Henri Van Damme, ondervoorzitter 

Felix Mordijck, voorzitter  
Veerle Matheussen, ondervoorzitter  

penningmeester  
Tony Van Dijck, sportsecretaris  

 
Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris  

 

Vergadering onder voorzitterschap van Felix Mordijck. 

 
De notulen van de vergadering van 10 december 2011 worden overlopen om na te gaan 

 
zijn nog altijd op naam, is zeer onduidelijk wie instaat voor welke 

. Waarom ook niet werken met waterpolo@ etc.? Aliassen kosten geen geld, enkel 
een kwartiertje tijd om deze allen aan te maken… 
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���� Subsidies Vlaamse Regering: Wat is het standpunt van de VZF? Hoe gaan de fondsen 
die zij krijgen, in plaats van de provincies, verdeeld worden naar het provinciale niveau? 
Hoe zit het met de communicatie van de VZF naar Bloso toe?  
Het standpunt van de VZF moet naar Bloso gecommuniceerd worden. Dat schijnt tot op 
heden nog niet het geval geweest te zijn. -> Joeri stuurt mail naar VZF. 

���� Startgelden (Lim): Limburg vraagt zich af of de vraag wel gesteld is naar de federatie toe?  
���� Vlarem (VlBr): Er komt schot in de zaak. Het dossier is door de VZF bezorgd aan de 

Vlaamse administratie. 
Er worden door sommige provincies al zelf initiatieven genomen (oa inzwemmen in twee 
beurten en het aanduiden van de nodige toezichthouders), anderen wachten af. Clubs 
moeten hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het formulier van het 
voorprogramma zou hiervoor aangepast worden, maar dit is blijkbaar nog niet gedaan? 

� Officialvorming (VlBr): 
In sommige provincies wordt de werkdruk voor de kamprechters K1 voor het afnemen van 
examens TAK hoog. Limburg heeft bijvoorbeeld zeer weinig K1. Motivatie van de kandidaat 
TAK om zich alleen maar naar bepaalde wedstrijden te willen begeven waar hun kind 
zwemt, maakt het er niet makkelijker op. 
Er kwam een negatief antwoord op de vraag om kamprechters K2 in te schakelen wegens 
te weinig ervaring van die laatsten. Er wordt door de vergadering gesteld dat de term 
ervaring wel zeer relatief is. Sommige kamprechters doen amper 2 à 3 wedstrijden op een 
jaar. Systeem invoeren dat “gevolmachtigde” K2’s toch ook examens mogen afnemen? 

� Selecties (OVl): In 2012 werd er een goed gevolg gegeven aan de selecties. 
� Haai/A-tijd (OVl): Bij haai automatisch A-zwemmer zijn, blijkt nog altijd niet in orde.  

 
 
 
2. Provinciale kampioenschappen (OVl) 
OVl stelde vast dat er op hun provinciale kampioenschappen eerste weekend van oktober bitter 
weinig interesse was van de clubs en toeschouwers. Op de eerste dag waren er amper 11 clubs 
van de 22 en 85 toeschouwers en slechts 7 zwemmers van Mega. In Limburg bleek de 
belangstelling ook matig. Van een opwaardering van de provinciale kampioenschappen is zo niet 
veel te merken. Men suggereert een aantal oorzaken: provinciale te vroeg op het jaar, waardoor 
geen interesse van de clubs? Drukke wedstrijdkalender in het najaar? Vroegere drie dagen 
moeten nu op 2 dagen, aantal wedstrijden die een zwemmer hierdoor per dag kan zwemmen 
wordt beperkt en ook de beschikbaarheid van de zwembaden is een probleem. 
Limburg merkte op dat indien er tijdens het weekend van de provinciale kampioenschappen toch 
buiten de provincie werd gezwommen, dit werd toegelaten door sommige organiserende clubs 
buiten de provincie. Er zijn ook geen sancties voor clubs die deze regel overtreden. 
West-Vlaanderen stelt geen limieten meer en merkte een goede opkomst. Antwerpen vindt dat 
kwaliteit nog altijd moet primeren op kwantiteit. 
In Vlaams-Brabant stelt zich geen probleem, 2 dagen worden georganiseerd op het derde 
weekend en die zitten bomvol. Eerste weekend van oktober is nog vroeg op het seizoen, zijn de 
clubs al administratief “wakker”? 
De provincies waar het “minder” loopt, zouden best eens navragen bij hun clubs waarom er minder 
interesse is. Misschien kunnen de “succes”-formules van enkele provincies (gedeeltelijk) 
overgenomen worden. 
 
 
3. Splash-programma 

a. OVl stelt de vraag of de overgang niet te kort is nav de reactie van sommige clubs. De 
vergadering stelt echter dat er clubs zijn die niet alert genoeg reageren en hebben soms het 
programma nog niet bekeken (matige interesse tot het te laat is). Er is echter ook nog wat 
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naamsverwarring met het Splash-project van de niet-vergunninghouders. De handleidingen 
staan ondertussen overal online en zijn zeer duidelijk. 
Joeri heeft nog een wenslijstje opgesteld tav de RVB ivm Splash-aanpassingen.  
- A/B/C zwemmer klassement: prioritair! 
- Forfaitlijst tevoorschijn toveren. 
- Official aanduiding vanuit Team-manager 
- … 

b. WVl stelt de vraag of eventuele onkosten gemaakt zijn ifv de georganiseerde opleiding 
Splash worden vergoed en heeft die vraag ook gesteld aan de VZF. De VZF heeft hier 
positief op geantwoord. Sommige provincies hebben niet afgewacht en gewoon de 
onkosten ingediend. 

 
 
 
4. Interdistrictenwedstrijd: evaluatie 2012 (OVl/WVl) 
Het zwembad waar oorspronkelijk het kampioenschap zou plaatsvinden, bleek schandalig duur 
(2995 euro), waarna werd uitgeweken naar Doornik. Dit zwembad werd door onze Waalse buren 
wel gehomologeerd, maar was niet wat wij in Vlaanderen gewoon zijn. 
Uit communicatie van Limburg blijkt dat (sommige) Waalse provincies de datum van eind 
september en de geldprijzen niet meer zien zitten.  
Op 1 mei 2013 is Limburg aan de beurt voor de organisatie, maar zij laten hun beurt voorbij gaan. 
 
 
 
5. Kalendercommissie VZF (Ant/Lim/VlBr/WVl) 
De VZF volgt hun eigen regels niet. 15 November is voorbij en nog steeds zijn er geen data voor 
de wedstrijden van de VZF vastgelegd. Joeri stuurde reeds een aantal keer hiervoor een mail, 
echter steeds zonder gehoor. Na z’n laatste mail zou er wel een oproep gelanceerd zijn. 
De kalendercommissie moet dringend opnieuw geactiveerd worden. Het kan niet dat zij niet op de 
hoogte is van achteraf gevraagde verplaatsingen van wedstrijden, waardoor andere wedstrijden in 
het gedrang komen. 
Martin belooft dit verder te behartigen. 
 
 
 
6. Vlaams Zomercriterium eind juni? (VlBr) 
De wedstrijd zou verplaatst worden om financieel-economisch redenen van de ouders van VZC-
zwemmers. 
VlBr vraagt zich af of de zwemmers van het B(J)K dan niet ook onder die noemer vallen? Op 
sportief vlak is het ook niet aangewezen weer een opsplitsing te maken tussen B(J)K zwemmers 
en VZC zwemmers. Men vindt dit een devaluatie van het VZC. 
Er moet dringend actie ondernomen worden om clubs en trainers te bevragen en pro en contra’s af 
te wegen. Niet 1 select groepje kan deze beslissing nemen. 
Actie door VSB: bevraging van de clubs en trainers. Conclusie tegen eind mei 2013, zodat 
organisatie van 2014 kan aangepast worden (al ligt de kalender van 2013-2014 dan al lang vast)? 
 
 
 
7. BK: systeem van afzegging/attesten (VlBr) 
Er is een precedent geschapen door een arts die op het BJK aanwezig was en doktersattesten 
uitschreef. KBZB heeft deze attesten aanvaard en dus geen boete voor betrokken zwemmer 
uitgeschreven. 
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Doordat er vooraf afzeggingen zijn, maar het programma niet herschreven wordt, krijg je gaten in 
de (beste) reeksen en dat is jammer. Ook is door een foutief programma onduidelijke 
communicatie naar de ouders/afgevaardigde/zwemmers/clubs toe. Doordat de namen van tijdig 
afgezegde zwemmers nog op het programma staan krijgt men een heleboel misverstanden.  
Actie door VSB: programma-aanpassing na afzeggingen is noodzakelijk voor een duidelijke 
communicatie. Hiervoor werken met deadline van 48 uur om alles praktisch rond te krijgen? 
Doktersattesten alsnog aanvaarden indien uitgeschreven tijdens kampioenschap? 
 
 
 
8. Rondvraag 
Nihil 
 
 
Volgende vergadering in West Vlaanderen op 7 december 2013, locatie volgt. 
 
 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
De verslaggever, 
 
 
Veerle Matheussen 
 


