1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

4 november 2015
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Luc Van Laere
(leden V.S.B.-zwemmen).
De heer Sepp Meyers (Technisch Sportcoördinator).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.)
De heer Koen De Carne (lid Raad van Beheer V.Z.F.).

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1.
-

Briefwisseling.
Nihil.

2.

Onderhoud met Koen Van Buggenhout.

3.
4.
-

Nihil.
Nieuw wedstrijdconcept
Sepp en Koen geven uitleg bij de 2 voorstellen. Hierbij is rekening gehouden met de diverse opmerkingen
vanuit de provinciale Besturen. Het 2de voorstel wordt mits enkele kleine aanpassingen goedgekeurd door
het V.S.B.-zwemmen.
Op zaterdag 14 november 2015 wordt na de reeksen van het open B.K. in Rozebroeken dit voorstel
voorgelegd aan de trainerscommissie.
Nadien wordt alles doorgestuurd naar de provinciale Besturen van de Vlaamse Provincies.
Het nieuwe wedstrijdconcept zou ingaan op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2017.
Kamprechterverslagen.
27 september 2015: wedstrijd van L.Z.V. – ontbrekende gegevens hoofdjury.
25 oktober 2015: wedstrijd van Strombeek-Bever – De platen in het zwembad zijn beschadigd en staan niet
meer loodrecht tegen de wand van het zwembad. In dit bad kunnen voorlopig geen officiële wedstrijden
meer plaatsvinden.

5. Homologatie zwembaden.
-

Nihil.

6. Homologatie Vlaamse records.
-

Emmanuel Van Luchene (Gold) – 200 meter wisselslag (25 meterbad) – 1.56.70 – 31/10/2015 Tilburg

7.
-

To do list.
Zie bijlage.

8.
-

Varia.
Miel Munster heeft de leeftijd bereikt van 65 jaar en heeft zijn laatste wedstrijd als kamprechter geleid in de
provincie Vlaams-Brabant. Er wordt hem een bedanking gestuurd.
Thierry Dolet staat door een probleem met Assist eenmaal als official voor zijn vroegere club in VlaamsBrabant en eenmaal voor zijn nieuwe club in Limburg. Dit wordt rechtgezet.
Wanneer bij een wedstrijd waar enkel lange afstand (800 meter en 1500 meter vrije slag en daarbij een
400 meter wedstrijd voor 9-10 jarigen) waar dubbel wordt gezwommen mag een valse start bij de 2de te
starten reeks, niet afgeblazen worden (men kan de valse startlijn niet neerlaten).
De limiettijd op de 200 meter rugslag dames (2.27.50) is scherper op de Vlaamse Kampioenschappen dan
de gezwommen tijd in de finale tijdens het B.K. (2.27.88). De limiettijden zullen na V.K. geëvalueerd
worden.

-

OPGEMAAKT	
  
04/11/2015	
  

VERSTUURD	
  
04/11/2015	
  

OPMERKINGEN	
  
10/11/2015	
  

GOEDKEURING	
  
10/11/2015	
  

-

Back up tijden verschijnen normaal op de uitprint. In Vlaams-Brabant is dat tijdens een wedstrijd niet
gebeurd. Ligt misschien aan de instelling?
De brochure over de homologatie zwembaden wordt aangepast naar analogie met het wedstrijdreglement
(integratie van het gedeelte V.Z.F. bij de FINA).

Volgende vergadering donderdag 10 december 2015 om 19u00 (burelen VZF)
TO DO’S

Wat moet gedaan worden?
Brochure homologatie zwembaden

OPGEMAAKT	
  
04/11/2015	
  

VERSTUURD	
  
04/11/2015	
  

Wie?
Patrick

OPMERKINGEN	
  
10/11/2015	
  

Tegen wanneer?
juni 2016

GOEDKEURING	
  
10/11/2015	
  

