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1. Goedkeuring vorig verslag
OK
2. Aanwezigheidscriterium : verzorging officials
• Voorstel om de mening van de organiserende clubs te vragen om bijvoorbeeld bij de
juryvergadering en tijdens de pauze de officials te verzorgen met koffie en
koffiekoeken. De Masterscommissie staat open voor alle voorstellen om de officials
te verzorgen.
• Een mail zal naar de clubs gestuurd worden om de meningen te verzamelen.
• Het is de bedoeling om in 2016 tot een motiverende houding te komen voor de
officials.
3. Vragen van Masterszwemmen Scheldestroom Nederland
• De inrichting van een samenwerkende wedstrijd op 14 november valt goed in de
wedstrijddata van België.
• De vraag naar de mogelijkheid van dagstart en niet-vergunninghouders wordt door
de commissie afgewezen.
• Scheldestroom kan altijd nog contact nemen met Arendonk die Nacht der Veteranen
inricht. Deze wedstrijd kan echter niet in het Masterszwemmen van België
opgenomen worden.
4. Zwemdata België
• Om de wedstrijden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië een maximale bezetting te
verzekeren aan zwemmers, kan het afstemmen van de data samen met Brussel en
Wallonië een verrijking betekenen.
• De bedoeling is dat het aanwezigheidscriterium een nationaal imago krijgt en dat er
geen wedstrijden samenvallen op dezelfde data.

5. Leeftijdsgrens officials
• De commissie heeft unaniem beslist dat er geen leeftijdsgrens bepaald wordt voor
officials, starters , jurysecretarissen en kamprechters die willen fungeren op
Masterswedstrijden in Vlaanderen.
• De kamprechter kan beslissen indien de betrokken official fysisch niet meer in staat
is zijn functie naar behoren te vervullen.
6. Reglementering Nationale Sportcommissie Masters
Momenteel wordt het VSB Masters niet meer uitgenodigd bij de nationale
commissie om besparingsredenen. Evenwel blijven de reglementen geldig waarbij de
nationale commissie feitelijk geen beslissingen kan nemen zonder onze
aanwezigheid. Wij willen hier een oplossing krijgen vanuit de KBZB.
Wij willen erop wijzen dat alle beslissingen ivm het Belgisch Kampioenschap
zonder goedkeuring van het VSB Masters ongeldig zijn.
7. Inschrijvingstijden Masters : nieuwe reglementering
• Vanaf heden worden tijden gecontroleerd zodat er niet teveel Z.T. opgeheven wordt.
8. Derde Dag Belgisch Kampioenschap
• Er is geen datum voorzien. Naar onze informatie gaat het kampioenschap lange
afstand niet door.
9. Wedstrijdkalender Masters 2015
Aanwezigheidscriterium 2015
• September LZV Lokeren
Komt niet in aanmerking voor het Aanwezigheidscriterium:
• 4 oktober Wachtebeke : Dag 1 BK
• 11 oktober Verviers : Dag 2 BK
• …. : Dag 3 BK nog niet beslist
Buitenlandse wedstrijden 2015
• Kazan Rusland Wereldkampioenschappen 16 augustus 2015
10. Voorstellen voor nieuw elan BK Masters
• Medailles en Diploma’s: diploma Belgisch Kampioen onafhankelijk van de
nationaliteit de medaille gaat naar de eerste Belg. In Nederland kan zelfs een
buitenlander kampioen van Nederland zijn!
• Recordtijden: voorstel recordtijden om terug drie officials of elektronische tijdmeting
in voege te brengen, 1 official voor Belgische record raden wij af.
• Limiettijden Belgisch kampioenschap: verplicht gezwommen tijden tijdens de laatste
36 maanden voor de wedstrijd. Trainingstijden worden niet aanvaard.
11. Algemeen
Aanvang vergadering: 20.00h
Einde vergadering 22:20h
Volgende vergadering: zal doorgaan te Beveren, op 16 september Beveren

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Tegen
wanneer?

OK?

Volgende vergadering van de VSB Masters zal doorgaan op 16 september te Beveren.
Luc De Nijs
Ronse 22 juni 2015

