
VERSLAG TECHNISCHE WERKING 2021    
 
De realisatie van het sportaanbod 

De sportzwemmers 

Op 31 december 2021 telde ZiK 34 competitiezwemmers (2020: 43)  (=-20%) 
- 20 (27) jongens en 14 (16) meisjes  
- 1 (3) ZiK-ers zwemmen in de Brabokernploeg    

 
Uiteindelijk volgen we na (reeds 2 jaar na mekaar een stijging van het aantal 
competitiezwemmers) de algemene tendens die een duidelijke afname van het aantal 
competitiezwemmers laat zien (een algemene afname die waarschijnlijk nog 
aangewakkerd werd door de Covid perikelen).	
 
Externe samenwerking 
 
De samenwerkingen met BRABO wordt verder onderhouden.  
Ook de jarenlange samenwerking met inspanningsfysioloog dr. Jan Olbrecht blijft zijn nut 
bewijzen. 

De betrekkingen met het gemeentebestuur verlopen correct net als de samenwerking met 
het voltallig personeel van het gemeentelijk sportcentrum.  

Opleidingen 

Meerdere opleidingen werden door lesgevers/trainers gevolgd. Het merendeel van onze 
trainers/lesgeverskorps is VTS gediplomeerd. Het volgen van bijscholingen blijft een hoge 
prioriteit. Dit was en blijft ook een ambitieuze doelstelling voor 2022 : 	
100% gediplomeerde EN bijgeschoolde trainers. 

De sportresultaten 

Gezien er in 2021 enkel de Belgische open Kampioenschappen klein bad betwist werden, 
zijn er niet veel prestaties te melden. Op deze Belgische Kampioenschappen behaalden 
we 6x goud (3x meisjes, 1x jongens en 2x mixed) , 1x zilver ( 1x meisjes) en 2 x brons (1x 
meisjes en 1x jongens).  
 

De wedstrijdorganisatie 

ZiK organiseerde (wegens COVID) slechts 3 wedstrijden die plaatsvonden in het 
Gemeentelijk Zwembad te Kapellen.  

Het technisch secretariaat verzorgde de volledige wedstrijdadministratie.  

We konden in 2021 een beroep doen op het belangeloos werk van 15 officials en 
scheidsrechters. Een tiental leden en bereidwillige ouders zorgden telkens voor de 
logistieke ondersteuning en de omkadering. 
 

Besluit 

ZiK is een club met een mooie traditie, waar we met zen allen moeten blijven 
samenwerken om onze club verder te laten ontwikkelen als een solide, even ambitieuze 
en nog steeds verder evoluerende zwemclub, met behoud van onze eigen waarden en 
regels. Hard maar met een hart! 
 
Serge Hoffmann - 29 juni 2022. 



Sportief verslag masters 2021 

 

 

In 2021 waren er 48 masters waarvan 15 pré-masters ( waarvan 4 met een    
vergunning en 11 zonder vergunning ) en 31 masters ( waarvan 12 masters met 
vergunning en 19 masters zonder vergunning ).  

Zij hebben in 2021 deelgenomen aan 1 wedstrijd (Kapellen sprintfestival)  

en 2 dagen clubkampioenschappen. 

Toch werden er 5 clubrecords verbeterd in 2021 bij de heren. 

Vanaf 13 maart 2020 zijn er geen trainingen geweest wegens corona, om dan 

vanaf 6 januari 2021 terug te trainen om dan eindelijk vanaf november 

terug wedstrijden te kunnen doen. 

 

 

 

Verantwoordelijke masters 

Van Rompaey Luc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crea werkingsjaar 2019 

VERSLAG TECHNISCHE WERKING CREA 2021    
 

Begin 2021 waren er nog vele Corona besmettingen waardoor in de eerste helft van het jaar alle 
wedstrijden werden geannuleerd. We namen wel deel aan 3 dagen Digicup. Dit is een wedstrijdvorm 
in eigen zwembad, met enkel ZiK zwemmers waarna je de resutlaten doorstuurde naar de federatie 
en zij er een uitslag van maakten. 

Onder stricte voorwaarden was er vanaf de 2de helft van het jaar beterschap en hebben we nog 
kunnen deelnemen aan een Paco wedstrijd georganiseerd door SVAZ en 2 dagen 
clubkampioenschappen. 

18 Crea zwemmers namen deel aan de 5 dagen sportkamp te Bütgenbach. Dit samen met LL en SP 
zwemmers zonder CV. 

Organisatorisch geen grote wijzigingen. Einde 2021 zwommen er in de Crea banen 63 zwemmers wat 
een stijging was met 10% tov het moeilijke corona jaar 2020. 

 

Verantwoordelijke Crea 

Danny Van Rompaey 

29 juni 2022 
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