1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

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

1. Briefwisseling.
Het V.S.B. heeft kennis genomen van de opmerking van de kamprechter n.a.v. de wedstrijd in Mozka.
De voorzitter, de heer Ronny Buggenhout, geeft een antwoord aan de heer Thierry Dolet i.v.m. vraag over
mandaat V.S.B.-afgevaardigde provincie Limburg.
2.

Onderhoud met T.S.C.
a.
b.

3.
4.
-

Komend werkjaar: er kan zich een probleem stellen tijdens de O.S. in Rio (2016) omdat het programma
voor de individuele wedstrijden en de aflossingen moeilijk ligt. Wordt verder bekeken.
Nieuw wedstrijdconcept: niet alle provincies hebben hun antwoord kunnen formuleren. Er wordt nog
gewacht tot begin oktober – er wordt voorgesteld aan Koen om een aantal sessies te plannen wat hij
verwacht van de trainers om dit concept te laten slagen.

Planning vergadering komende maanden.
2015: 8 oktober – 12 november – 10 december.
2016: 14 januari – 11 februari – 10 maart – 14 april – 12 mei – 9 juni en eventueel 14 juli.
Reglement Vlaamse Kampioenschappen.
Mag gepubliceerd worden, samen met de limiettijden.

5. Wedstrijdprogramma Vlaamse Kampioenschappen.
-

Mag gepubliceerd worden.

6. Reglement Vlaamse Jeugdkampioenschappen.
-

Mag gepubliceerd worden, samen met de limiettijden.

7. Wijziging aanbestedingsreglement en lastenboek Belgische Kampioenschappen.
Vanuit Vlaanderen wordt verwezen naar VLAREM voor het plaatsen van extra tribunes. Patrick heeft nog
enkele opmerkingen overgemaakt aan Ronny, om deze voor te leggen tijdens de bespreking met Wouter en
Marc.
8. Opmerkingen FIRST Belgische Kampioenschappen.
- Structuur van K.B.Z.B. doet ons rekening houden met het financiële plaatje.
- Deze opmerkingen zijn blijkbaar niet besproken in de club zelf, maar het initiatief van 1 persoon.
- Er wordt voorgesteld om enkel de club en het geboortejaar te vermelden, geen vergunningsnummer. Dit is
enkel voor het B.K
- Er zou eventueel geopteerd worden voor uitbreiding van het aantal reeksen lange afstand zodat er meer
Belgische deelnemers kunnen zijn.
Er wordt onderzocht of voor de finales een aparte uitslag kan worden gemaakt voor 17-18j en 18+. We
zullen aan de NSC voorstellen om op het programma enkel de club en het geboortejaar te vermelden, geen
vergunningsnummer.
9.

Verduidelijking schoolslag n.a.v. vraag door Jasper Herman.
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-

De cyclus begint bij de start. Deze zwemmer was wel degelijk fout en had moeten uitgesloten worden.

10. Keerpunt Lochte tijdens Wisselslag (vraag van Koen De Carne).
In de individuele wisselslag zwemt de zwemmer de vier te zwemmen slagen in deze volgorde: vlinderslag,
rugslag, schoolslag en vrije slag. Elk van de slagen moet ¼ van de afstand bedragen.
Interpretatie FINA: volgens SW 9.1 moet elk van de slagen ¼ van de afstand bedragen. Zich op de rug
afduwen voor het vrije slag gedeelte van de individuele wisselslag is meer dan ¼ van de afstand in rugslag
en is daarom een uitsluiting. Rugslag wordt enkel gedefinieerd als zwemmen op de rug.
11. Sportreglementen – versie 10/2015.
Luc H. doet het nodige om de nieuwe versie op de site te laten komen.
12. Toegang tot Assist.
De leden van het V.S.B. hebben toegang tot Assist om de officials te kunnen raadplegen.

-

De	
  namen	
  van	
  officials	
  in	
  Teammanager	
  en	
  Assist	
  komen	
  niet	
  altijd	
  overeen	
  (vb.	
  Anton	
  en	
  Tony).	
  Sommige	
  
clubs	
  gebruiken	
  nog	
  steeds	
  oude	
  CV-‐nummers	
  in	
  TeamManager.	
  Dit	
  levert	
  problemen	
  op	
  bij	
  het	
  controleren	
  
van	
  de	
  officials.	
  Het	
  VSB	
  vraagt	
  aan	
  de	
  clubs	
  om	
  dezelfde	
  namen	
  te	
  gebruiken	
  in	
  beide	
  programma’s.	
  Sepp	
  
stuurt	
  mailing	
  naar	
  alle	
  secretarissen	
  en	
  sportsecretarissen.	
  

13. Komende opleidingen.
Opleiding JP is voorzien op 24 oktober om 9 uur en theoretische proef op 31 oktober om 13.30 uur.
Luc H. bekijkt in het Huis van de Sport voor een datum voor opleiding JF.
14. Kamprechterverslagen.
O.K.
15. Homologatie zwembaden.
Nihil.
16. Homologatie Vlaamse records.
100 meter vlinderslag: Buys Kimberly (Brabo) – Kazan – 02/08/2015 – 58.36.
100 meter vrije slag: Timmers Pieter (Brabo) – Kazan – 05/08/2015 – 48.22.
200 meter vlinderslag: Croenen Louis (Shark) – Kazan – 05/08/2015 – 1.55.39.
17. To do list.
Zie bijlage (niet te publiceren).
18. Varia.
Geologix: Wouter neemt contact op met de heer Kaufmann – wat in de toekomst?
Nationaliteit: toevoegen aan de reglementen: een zwemmer die ingeschreven wordt met een foutieve
nationaliteit wordt uit de uitslag geschrapt.
Zwemmer met een “vastgesteld” medisch probleem: hoe kan dit juridisch correct geformuleerd worden
voor de volgende wedstrijden?
Plaats van de medische dienst bij grote wedstrijden – snelheid van anticiperen indien nodig laat soms te
wensen over.
Zomercriterium: reeksen aanpassen voor 400 meter: de verdeelsleutel 20/20 opnemen in het
reglement.
De provincie Oost-Vlaanderen duidt zelf de club aan voor organisatie in 2016.
De bediening van de elektronische apparatuur in de zwembaden S&R Rozebroeken en Olympia gebeurt
door mensen van de organiserende club en niet door personeel van de zwembaden.

Volgende vergadering 8 oktober 2015 om 19u00 (burelen VZF)
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TO DO’S

Wat moet gedaan worden?
Brochure homologatie zwembaden herwerken.
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Wie?
Patrick
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Tegen wanneer?
November 2015

GOEDKEURING	
  
25/09/2015	
  

