1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1.
-

2.

14 november 2013
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx S. Meyers (STC) ,
B.Dewulf, , L. Ulenaers, L. Decoster en Vanbuggenhout K. (TSC)

Briefwisseling.
E-mail Prov. Bestuur VL-Brabant i.v.m. verwerking resultaten Splash-Toptime
Het VSB neemt kennis van de inhoud en zal via de voorzitter een antwoord overmaken.
Onderhoud TSC.
Nihil

3.

Reglement A-zwemmers.
Na gunstig advies van de VTC wordt het reglement voor de A-zwemmers gewijzigd.
Het aangepast reglement zal in voege treden vanaf 01 januari 2014 en op de site gepubliceerd worden.

4.

Modaliteiten VZC 2014.
Na gunstig advies van de VTC worden de modaliteiten voor het VZC aangepast wat betreft de deelname van
de A- zwemmers.
A-zwemmers mogen zonder beperking deelnemen aan het VZC en worden gerangschikt tussen de Bzwemmers. Op de nummers waar ze effectief, vóór de uiterste inschrijfdatum, reeds een A-tijd gezwommen
hebben zullen ze geen medaille ontvangen indien ze bij de eerste drie behoren. Het podium wordt
vervolledigd met de eerstvolgende B-zwemmers.

5.

Limiettijden 2014.
A-tijden – Loodsvisjes:
Op advies van de VTC worden de 50m tijden niet meer weerhouden .
De limiettijden voor 2014 werden vastgelegd en zullen gepubliceerd worden op de VZF site.
Limieten BK-cat en BK Open:
BK-cat: nog niet goedgekeurd – aanpassingen worden nog aangebracht voor WE1.
BK Open: de voorgestelde limiettijden werden op de NSC-Zwemmen van 12/11 goedgekeurd.

6.

Aanpassen van de reglementen cfr. FINA-reglementering.
Luc Henderyckx heeft de Engelstalige versie van de FINA Rules omgezet in een Nederlandstalige versie en
deze overgemaakt aan de overige leden van het Sportbestuur ter controle.
Samen met Luc Van Laere zal er een tekst met de wijzigingen opgemaakt worden om te publiceren op de
site van de VZF.
In dit document zullen ook de interpretaties, besproken op het congres van 18 oktober in Wepion, vervat
zijn.

7.

VlaamsKampioenschap Korte Baan.
Na negatief advies van de VTC beslist het VSB om te verzaken aan de organisatie van een Vlaams
Kampioenschap Korte Baan.
Motivatie van VTRC: Geen vraag naar door de trainers – geschikte datum ? op de nu al overvolle kalender –
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8. Kamprechters verslagen.
Lokeren – 29/09/2013.
Voor de kamprechter was dit zijn laatste wedstrijd.
Het VSB-Zwemmen wenst dan ook de heer De Grave Camiel te danken voor zijn jarenlange inzet ten
dienste van de zwemsport. Bedankingen zullen persoonlijk overgemaakt worden.

9.

Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil

10. Homologatie Vlaamse
Homologatie records 25m-bad:
HEREN
50VS
AERENTS J
50VL
DE WILDE G
100VL
CROENEN L
200VL
CROENEN L
200m WS VANLUCHENE E

records.

BZK
MEGA
SHARK
SHARK
GOLD

08/08/2013
09/11/2013
08/08/2013
07/08/2013
10/11/2013

EINDHOVEN
GENT
EINDHOVEN
EINDHOVEN
GENT

0.21.50
0.23.34
0.52.30
1.54.39
1.57.06

BR
BR
BR

11. Homologatie zwembaden.
Luc Van Laere zal instaan voor de homologatie van het zwembad SMR De Meerminnen in Beveren.

12.

Allerlei .

-

Carrieregang officials Limburg.
Op vraag van L.Decoster wordt de discussie omtrent de leeftijdsbeperking voor officials heropend.
De voorzitter van het VSB werd omtrent deze materie ook reeds benaderd door de secr. Van de provincie
Limburg en door de heer S. Leeten K1P,op het BK korte baan in Gent.
Het VSB zal het probleem omtrent de opvolging van het kamprechterbestand en het K1P bestand in de
provincie Limburg opvolgen en zoeken naar mogelijke oplossingen.
Aan de leeftijdbeperking voor officials wordt echter niets gewijzigd.

-

Belgische- en Vlaamse records.
Voor het vestigen van zowel een Belgisch- of een Vlaams record dienen de regels in acht genomen te
worden zoals voorzien in de Sportreglementen Zwemmen Deel 2: Handleiding voor zwemwedstrijden binnen
de Vlaamse Zwemfederatie/Hoofdstuk 2/ 2.19.2 en 2.21.2.1
Er moet steeds een AEI tijdopname aanwezig en gebruikt worden. Enkel bij het uitvallen van deze installatie
kunnen 3 of 1 peer tijd in aanmerking komen voor homologatie.

Volgende vergadering donderdag 19 december 2013 om 19u00 (burelen VZF)
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