1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

13 april 2016
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 Bestuur).

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1. Briefwisseling.
Nihil.
2.
-

-

3.
4.
-

Onderhoud met Koen Van Buggenhout.
Koen stelt voor om systeem van de limieten voor het VJK, BJK, VK en BK te herbekijken.
Nu worden er andere systemen gebruikt voor het berekenen van de limieten voor deze wedstrijden, wat er
toe leidt dat op verschillende wedstrijdnummers de tijd voor het BK trager is dan de tijd voor het VK.
Koen stelt voor om het systeem van de Rudolph-punten te gebruiken. Dit heeft als voordeel dat de prestatie
die op elke stijl en afstand gevraagd wordt dezelfde is, waardoor een zwemmer vanaf een bepaald niveau
(onafhankelijk van de stijl of afstand) kan deelnemen aan deze wedstrijden. Indien beide regionale federaties
dit systeem zouden aannemen, zal er een duidelijke klimming zijn van regionaal naar nationaal niveau. Het
nadeel is dat er op stijlen en afstanden waarop het niveau in België minder hoog is ook minder deelnemers
zullen zijn. Dit moet verder besproken worden (ook nationaal).
Koen licht de voorselectie voor het EJK en het EK toe ifv nationale sportcommissie.
Koen geeft aan dat het probleem van de kledijuitrusting voor internationale wedstrijden nogmaals nationaal
moet aangekaart worden.
Communicatie wedstrijdconcept.
In de nieuwsflash van de V.Z.F. zal dit vermeld worden.
Inschrijvingsmodaliteiten Zomercriterium 2016.
Ronny heeft een werkdocument opgemaakt en mits enkele aanpassingen is dit goedgekeurd.

5. Programma Zomercriterium 2016.
-

Ronny heeft een programmavoorstel opgemaakt.
De 400 meter vrije slag meisjes 11-12 jaar komt tussen wedstrijd 4 en 5 op vrijdagvoormiddag, zodat er
tijdens die wedstrijd medailles worden uitgereikt.
De 400 meter vrije slag jongens 11-12 jaar komt tussen wedstrijd 11 en 12 op vrijdagnamiddag, met
uitreiking medailles tijdens die wedstrijd.

6. Voorbereiding Nationale Sportcommissie Zwemmen.
-

Ronny, Patrick en Luc zullen aanwezig zijn.

7. Kamprechterverslagen.
Nihil.
8. Homologatie zwembaden.
- Nihil.
9. Homologatie Vlaamse records.
Lotte Goris (BRABO): 200 meter vrije slag dames – Antwerpen 28-02-2016 – 2.00.53
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-

Emmanuel Vanluchene (GOLD): 200 meter wisselslag heren – Antwerpen 28-02-2016 – 2.00.24

10. Varia.
Voorstel tot herziening van de vermelding BK 1, BK2, …bij de manuele tijdenverwerking.
Wordt uitgewerkt/toegepast en opgenomen in de versie 9_2016 van de ‘FINA_VZF Sportreglementen 20152017’
Het e-mailadres van de dienstdoende kamprechter zal komen op het voorprogramma, zodat de
organiserende club de lijst met officials, de lijst met de afgevaardigden en het programma kunnen doorsturen
naar de kamprechter.
Een kandidaat official TAK zal kunnen deelnemen aan de theoretische en praktische opleidingen vóór de
leeftijd van 18 jaar, de benoeming kan pas gebeuren wanneer de kandidaat 18 jaar is.
Bij een aanpassing de datum van aanpassing en eventueel de versie vermelden in de voettekst.
Swim-off: er moet een apparte wedstrijd aangemaakt worden in Meet Manager. De gezwommen tijden
kunnen dienst doen als inschrijftijden voor een volgende wedstrij.
De nieuwe benoemingen worden terug opgenomen in het verslag van V.S.B.-zwemmen.
Vraag van Patrick om de lijst van de officials en hun functie na te kijken in Assist.
Vraag van Patrick over het zwembad van de Britse School in Tervuren. Kunnen zij een wedstrijd organiseren
en kunnen clubs aangesloten bij de V.Z.F. aan die wedstrijden deelnemen? Moeten zij zich aansluiten bij de
V.Z.F of zijn zij aangesloten bij de British Swimming Association?
Voorstel Vlaamse kampioenschappen 2017: mee te nemen naar vergadering van 11 mei 2016.

Volgende vergadering op woensdag 11 mei 2016 om 09u00 (burelen VZF)
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