1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

9 oktober 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Luc Van Laere
(V.S.B.).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).
De heer Bart Dewulf (lid Beheerraad).
De heer Sepp Meyers (Sporttechnisch coördinator).

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1. Briefwisseling
- Antwoord van onze voorzitter aan de heer Vleminckx i.v.m. theoretische proeven T.A.K. in provincie Limburg.
- De heer Daniel Van Rumst neemt vanaf 1 januari 2015 alle functies terug op die hij in het verleden had en mag
praktische proeven TAK blijven afnemen.
2.

Onderhoud met TSC

- Koen vraagt om in de toekomst de agenda van de nationale sportcommissie te bespreken zodat we met een
eensgezind standpunt naar deze bijeenkomst gaan.
- Het voorstel om met een aflossingsploeg 4 x 50 meter vrije slag naar Doha te gaan wordt aanvaard.
- Extra nummers individueel zou kunnen voor de zwemmers die zich enkel geplaatst hebben voor de aflossing,
op voorwaarde dat de aflossing prioriteit heeft op de individuele nummers. Wordt geëvalueerd na het W.K. (zie
aanvullingen Koen onderaan verslag).
- Deelname aan de wedstrijd in Edinburgh (december 2014). Op de nationale sportcommissie is er afgesproken
dat we aan deze wedstrijd zouden deel nemen als vervangwedstrijd voor de EK korte baan in januari die
geannuleerd zijn. Op de sportcel is hier geen verder gevolg aan gegeven. Criteria moeten voor het BK
gepubliceerd worden. Edinburgh ligt week na Doha, daarom bijkomende vraag om flexibel te zijn naar de
zwemmers die mee gaan naar Doha (ze niet te verplichten om deel te nemen in Edinburgh en indien ze wel
deel nemen de mogelijkheid laten om andere nummers te zwemmen als in Doha). Iedereen was hiermee
akkoord. Ronny heeft aangegeven dit verder te zullen opvolgen.
3.

Evaluatie bijscholingen en gevolgen voor niet-aanwezigen

- Op 13 december 2014 zou er in het E.V.C. te Vilvoorde om 10.00 uur een allerlaatste bijscholing gegeven
worden omdat er nog te veel officials niet aanwezig waren (zeker de personen die zich verontschuldigd hebben
moeten nog een kans krijgen).
- Sepp vraagt aan Pascale om na de verwerking de lijst door te sturen naar de leden van het V.S.B. die deze lijst
zullen bekijken.
- Aan de clubs zal gevraagd worden om hun niet-actieve officials zelf te schrappen, nadien worden de
uitnodigingen verstuurd.
- Patrick zal een nieuw document opmaken i.v.m. het aantal keren fungeren voor een official. In de toekomst zal
dit gecontroleerd worden aan de hand van Meet Manager.
4.

Resultaten Jurysecretaris Provinciaal

- 14 van de 15 kandidaten halen minimum 80 %.
- 1 kandidaat doet zijn theoretische proef opnieuw op zaterdag 25 oktober 2014 om 12.00 uur.
5. Zwemreglementen
- In de nieuwe reglementen staat de juiste interpretatie van het verwerken van de resultaten met 3
tijdopnemers.
- De vraag van Patrick i.v.m. de juiste vertaling van SW. 7.5 wordt doorverwezen naar Marc Toppet.
6. Kamprechterverslagen
- Nihil
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7. Antwoord Raad van Bestuur i.v.m. vragen vorig verslag
- Komt na de volgende bijeenkomst.
8. Goedkeuring wisselbekerreglementen
- Nihil.
9.
-

Homologatie Vlaamse records
Nihil

10. Homologatie zwembaden
- Kapellen op den Bos: nieuwe startblokken zijn o.k.
- Beringen komt in orde wanneer op de keerpuntplaten ook zwarte lijnen zijn getrokken.
11. Allerlei
- Attest Wauter Derycke i.v.m. bijscholing is gevraagd aan Pascale.
- Er zijn reeds nieuwe kandidaten voor JP en JF.
- In de toekomst zou er alleen via de club kunnen ingeschreven worden door kandidaat officials en wordt de
betaling geregeld via de jaarlijkse factuur.
- De loodsvisjes worden slechts 1 maal per jaar bezorgd.
- Er wordt een oplossing gezocht voor de stijlen en afstanden waar geen A-limieten voor bestaan. Er zouden
ook B-limieten worden ingebracht.
- Er wordt bekeken om het programma ook op de site van de V.Z.F. te plaatsen, naast dit van de O.C. en de
provincie, met nadien de uitslag.
- Probleem van inschrijven met snelste tijd van 25 meter of 50 meter bad.

Volgende vergadering woensdag 12 november 2014 om 19u00 (burelen VZF)
	
  
Aanvullingen	
  Koen	
  
	
  
Volgend	
  voorstel	
  heb	
  ik	
  daags	
  na	
  het	
  VSB	
  naar	
  Ronny	
  gedaan:	
  
	
  
Lijst	
  van	
  de	
  nummers	
  die	
  ze	
  zouden	
  willen	
  zwemmen	
  +	
  argumentatie	
  (waarbij	
  in	
  eerste	
  instantie	
  is	
  uitgegaan	
  van	
  resultaten	
  Berlijn,	
  
zoals	
  afgesproken,	
  indien	
  niet	
  gezwommen	
  is	
  in	
  Berlijn	
  is	
  er	
  gekeken	
  naar	
  niveau	
  korte	
  baan):	
  

Louis Croenen 200m vl (5), 4 x 200m vs (2), extra nummer: 100m vl (1) -> niet gezwommen in Berlijn, besttijd korte
baan 52,30, vorig seizoen korte baan 52,56, 3e tijd achter François en Egon, Egon ondertussen gestopt met zwemmen
Pieter Timmers 200m vs (1), 4 x 200m vs (2), 4 x 100m vs (1), 4 x 50m vs (4), extra nummer: 100m vs (4) -> 48,96,
snelste Belg in Berlijn.
Emmanuel Vanluchene 4 x 200m vs (2), 4 x 100m vs (1), 4 x 50m vs (4), extra nummer: 100m wissel (4) -> niet
gezwommen in Berlijn, besttijd korte baan 53,14, was 4e plaats op EK en is BR.
Glenn Surgeloose 4 x 200m vs (2), 4 x 100m vs (1), 4 x 50m vs (4), extra nummers: 200m vs (1) -> was tweede Belg
in Berlijn achter Pieter in 1:48,97, 400m vs (3) -> niet gezwommen in Berlijn, besttijd korte baan 3,43,84 is BR.
Jasper Aerents 4 x 100m vs (1), 4 x 50m vs (4), extra nummers: 50m vs (2) -> was tweede Belg in Berlijn achter
François in 22,46, 100m vs (4) -> was tweede Belg in Berlijn achter Pieter in 49,60.
Kimberly Buys 50m vl (2), extra nummers: 100m vl (4) -> 58,41, snelste Belg in Berlijn, 100m rug (1) -> niet
gezwommen in Berlijn, besttijd korte baan 58,15 is BR, 200m vs (5) -> niet gezommen in Berlijn, besttijd korte baan
1,57,39 is BR.
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