1.

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

1.

16 januari 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, P. Buvé,
Vanbuggenhout K.(TSC) ,
B.Dewulf en S. Meyers (STC)

Briefwisseling.
E-mail ontvangen van Joeri Jacobs i.v.m. de A-tijden 2014. (zie punt 7).

2.

Samenstelling VSB- Zwemmen.
Het VSB verwelkomt de heer Patrick Buvé als nieuw lid van het VSB-Zwemmen, dit ter vervanging van de
heer Luc Ulenaers.
Met Patrick wordt het sportbestuur versterkt met een lid dat zijn sporen al verdiend heeft als kamprechter,
en als K1P. De leden zijn ervan overtuigd dat er met Patrick op een positieve en constructie wijze zal
samengewerkt worden.
Na de AV vergadering van de VZF en na toewijzing van de vacante plaats voor Limburg zullen de
bevoegdheden herverdeeld worden.
Luc van Laere wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het VSB in de Sportcel Zwemmen ter vervanging
van Luc Ulenaers.
Patrick Buvé wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het VSB in de NSC- Zwemmen ter vervanging van
Luc Ulenaers.

3.

Onderhoud TSC.

Selectiecriteria OW.
Op voorstel van R. Valcke werden de selectiecriteria Open water opgesteld voor deelname aan WK- WKjunioren-EK-EJK.
Alle internationale selecties gebeuren via een verplichte preselectie in 50m-zwembad. De
preselecties kunnen gerealiseerd worden tijdens een 5km time trial indoor op de
kampioenschappen van hetzij FFBN, VZF of KBZB.
Eenmaal voldaan aan voorgaande komt men in aanmerking voor volgende sectieprocedure:
Algemene selectiemodaliteiten: 1 of 2
1. Een zwemmer die eindigt in de
a. Top 8 van de Europese Kampioenschappen kan geselecteerd worden voor de
Wereldkampioenschappen van het volgende seizoen als de betrokken zwemmer deelneemt aan een
5km time trial indoor en hierop een goede prestatie levert (realiseren van de preselectietijd voor de
Wereldkampioenschappen of deze tijd benaderen).
b. Top 12 van de Wereldkampioenschappen kan geselecteerd worden voor de Europese
kampioenschappen van het volgende seizoen als de betrokken zwemmer deelneemt aan een 5km
time trial indoor en hierop een goede prestatie levert (realiseren van de preselectietijd voor de
Europese Kampioenschappen of deze tijd benaderen).
2. Een zwemmer die de preselectietijd haalt op de 5km time trial indoor kan door de KBZB uitgenodigd
worden voor een door de KBZB bepaalde open water wedstrijd. Op basis van de evaluatie van het
resultaat op deze betrokken wedstrijd zal de betrokken zwemmer al dan niet weerhouden worden
voor het kampioenschap in kwestie. Deze keuze van deze open water wedstrijd kan niet betwist
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worden en deelname is verplicht om een selectie te bekomen.
	
   Concreet betekent dit dat we voor volgend jaar eveneens zullen moet instaan voor een indoor trial 5km
op de Vlaamse Kampioenschappen.
Programma selectie wedstrijden WK-EK-EJK.
Om in aanmerking te komen als selectiewedstrijd voor Internationale Kampioenschappen zullen alle
nummers die op deze wedstrijden gezwommen worden, moeten voorkomen in het programma van de
selectiewedstrijden.
Voor volgend jaar zullen de 800m VS heren en de 1500m VS dames aan het programma van de FSC
toegevoegd worden.
4.

Organisatie VZC 2014.
Het provinciaal bestuur West-Vlaanderen heeft zich bereid verklaard de organisatie van het Vlaams
Zomercriterium 2014 op zich te nemen.
Het VSB beslist dan ook om deze organisatie toe te wijzen aan het Provinciaal Bestuur van WestVlaanderen.
Het VZC zal op de geplande data doorgaan zoals voorzien in het Olympisch Zwembad van Brugge

5.

FSC2014 – VJK 2014.
Flanders Swimming Cup.
De laatste hand wordt gelegd aan de voorbereiding voor deze wedstrijd.
De wedstrijden waar er enkel een A-finale voorzien is, wordt gezwommen met de 8 snelste zwemmers uit de
reeksen.
De wedstrijden waar er een A- en een B- finale voorzien is wordt, gezwommen met de 16 snelste zwemmers
uit de reeksen.
Aan de samenstelling van de hoofdjury werden enkel wijzigingen aangebracht.
Naar volgend jaar toe zal, in samenspraak met de Topsportcommissie, de huidige editie geëvalueerd worden
en daar waar nodig aangepast of bijgestuurd worden.
VJK 2014.
De hoofdjury voor het VJK werd samengesteld en goedgekeurd. De aangeduide officials zullen eerstdaags op
de hoogte gebracht worden van hun aanduiding.
De overige officials zullen per dagdeel/sessie aangeduid worden na het afsluiten van de inschrijvingen.

6.

A-reglement .
Inschrijvingen met TM voor B-wedstrijden
Vanwege Joeri Jacobs kregen we via mail de melding dat met de invoering van het nieuwe reglement mb.t.
de A-tijden er problemen ontstaan bij het inschrijven voor B-wedstrijden, vermits alle A-zwemmers opnieuw
B- zwemmers worden per 1 januari.
Dit is een probleem dat door het VSB over het hoofd werd gezien.
Om de sportsecretarissen te ontlasten van bijkomend bijhouden van A-tijden zal er een aanpassing
gebeuren aan het reglement.

Een zwemmer die op 1 januari als absolute besttijd (gezwommen tijdens het vorige kalenderjaar) op een
bepaalde afstand en stijl, een tijd heeft onder de A-limiet van zijn nieuwe leeftijdsjaar, blijft die Atijd behouden op die afstand en stijl tot het einde van het jaar.
A-tijden zijn niet meer verbonden aan een naam, maar aan een afstand en een stijl. De zwemmer behoort
dus niet meer tot een categorie (voor wat betreft de A-tijden), maar heeft een A-tijd op een afstand in een
bepaalde stijl.
Vanaf nu is volgende regelgeving van toepassing m.b.t. wedstrijden.
OPEN Wedstrijden: staan open voor alle zwemmers.
A-Wedstrijden: enkel voor zwemmers met een A-tijd op die nummers waaraan ze willen deelnemen
B-Wedstrijden: enkel voor zwemmers die geen A-tijd hebben op die nummers waaraan ze willen
deelnemen.
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A-reglement op de website.
Op de site van de VZF zou niet de correcte versie van het A-reglement weergegeven worden zoals door het
VSB beslist op 14/11/2013.
Loodsvisjes (gadges) worden toegekend voor de leeftijdsjaren 11-12-13-14 jarigen. Op de site waren de 11
jarigen niet vermeld.
Voorzitter zal dit nakijken en eventueel laten vervangen door de aangepaste versie.

7.

Toepassing Fina zwemreglementen.
Schoolslag:
De Nationale Federaties werden door de Fina op de hoogte gebracht van de interpretatie die moet gegeven
worden aan de “separated hands”, vrij vertaald “gescheiden handen”.
Het woord gescheiden mag niet te letterlijk genomen worden en niet pietluttig beoordeeld worden.
Bij hun mededeling werden ook enkele voorbeelden bijgevoegd van wat mag en wat niet mag.
Enkel de handen op elkaar leggen(om alzo het effect van 1 hand te bekomen) is niet toegelaten.

8. Kamprechters verslagen.
Nihil
9.

Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil

10. Homologatie Vlaamse records.
Nihil
11. Homologatie zwembaden.
Nihil
12.

Allerlei .
Leeftijdscategorie officials.
Het voorstel om de leeftijdsgrens, bij aanvang van de cursus Kamprechter, op te trekken naar 55 jaar wordt
aangenomen.
Normen afwijking A.E.I. tijd en S.A.E.I. tijden.
De normen om afwijkingen tussen A.E.I. en S.A.E.I. tijden aan te duiden kunnen manueel aangepast worden
in MM.
Momenteel is de norm vastgesteld op 50/100 vooraleer er tijden eventueel aangepast worden.
Op de NSC- zwemmen zal dit punt aangekaart worden.
Communicatie tussen VZF – Officials – clubs –trainers.
Het VSB zal in samenspraak met de administratieve diensten nagaan op welke wijze er op een snelle,
doeltreffende wijze belangrijke berichten kunnen gecommuniceerd worden naar clubs, officials en trainers.

Volgende vergadering donderdag 19 februari 2014 om 19u00 (burelen VZF)

OPGEMAAKT	
  
20/01/2014	
  

VERSTUURD	
  
04/02/014	
  

OPMERKINGEN	
  
07/02/2014	
  

GOEDKEURING	
  
08/02/2014	
  

