1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1.

Briefwisseling.

- E-mail van LSVZ m.b.t. vrijstelling van officials.
Het VSB neemt kennis van de e-mail m.b.t. het ontslag van 2 officials van hun club. Gelet enerzijds op het feit
dat de club reeds bij de VZF aangesloten sedert 1976 en zij derhalve voldoende mogelijkheden zich aanbieden
om in te staan voor een continue aanvulling van hun officialbestand en anderzijds er nog steeds 6 officials
actief zijn kan er er geen gunstig gevolg gegeven worden aan de vraag voor een vrijstelling van officials.
- E-mail van Van Den Bosch Mark MEGA/726/68.
Het VSB neemt kennis van de inhoud van de mail m.b.t. de afwezigheid, wegens ziekte van de heer Van Den
Bosch Mark. Het VSB wijst er op dat een medisch attest, voor de afwezigheid wegens ziekte, van een official
niet aanvaard wordt.
2.

Onderhoud met TSC.

Met de TSC wordt de huidige gang van zaken doorgenomen. Vanaf volgend seizoen zouden de selecties van de
jeugdploegen –FT gebeuren op basis van tijden gezwommen op de 200WS en 400VS.
Vanaf volgend seizoen komen bij de meisjes ook de 10 jarigen in aanmerking voor slectie.
3.

Carrièregang officials

Leeftijdsgrens.
De huidige regelgeving voorziet dat de leeftijdgrens vastgelegd is op 64 jaar (jaar waarin men 64 wordt is het
laatste jaar dat men mag fungeren) voor kamprechters en op 69 jaar (jaar waarin men 69 wordt is het laatste
jaar dat men mag fungeren) voor de andere functies.
Na discussie heeft het VSB besloten deze leeftijdsgrens op te trekken met 1 jaar.
Kamprechters mogen nog gans het jaar waarbij ze 65 jaar worden fungeren en de overige functies mogen nog
gans het jaar, waarbij ze 70 jaar worden fungeren.
Herbenoeming als TAK
De heer Lecluyse Christiaan GOLD/400/44, voorheen official bij de FFBN mag de functie van TAK uitoefenen
binnen de VZF. Het feit dat hij reeds vanaf 2002 regelmatig als official fungeerde binnen de VZF en ook de
nodige bijscholingen heeft gevolgd, alvorens over te stappen naar de FFBN en hij daar, alsook op verschillende
BK, op regelmatige basis als official fungeerde bekomt hij vrijstelling voor het afleggen van zowel het theorieals praktijkexamen. Een nieuw officialboekje zal opgemaakt worden.
Opleidingen
Eind 2013 worden er 2 opleidingen voorzien: KP (Kamprechter Provinciaal Niveau) en JP (Jurysecretariaat
Provinciaal Niveau).
In 2014 zullen dan de opleidingen plaats vinden voor JF (Jurysecretariaat Federaal Niveau) en K2
(Kamprechter).
De proef voor JF zal, naast de praktijkproeven, enkel nog een mondelinge proef omvatten.
Er zal ook voorzien in een opleidingscursus voor starter. De modaliteiten worden nog vastgelegd.
In de loop van 2014 zal er een algemene bijscholing doorgaan voor alle officials.
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4.

Provinciale Kampioenschappen.

Deelname 10 jarigen aan de Provinciale Kampioenschappen
In navolging van het verslag van 20/02/2013 – evaluatie VJK 2013 wordt de deelname aan de Provinciale
kampioenschappen voor 10 jarigen bevestigd. Zij mogen deelnemen aan de wedstrijden 200m Wisselslag en
400m Vrije slag.
Door deze beslissing krijgen meerdere zwemmers de kans de limiettijden voor het VJK op deze afstanden te
zwemmen in een 50m bad.
5.

Forfaitboetes – Medische Attesten.

In navolging van de KBZB en de FFBN enerzijds en om het competitiezwemmen aantrekkelijker te maken
anderzijds, zal het VSB aan de Raad van Bestuur voorstellen om zowel de Forfaitboetes als de Medische Attesten
af te schaffen. Een gedetailleerd voorstel en de motivatie omtrent het voorstel worden opgemaakt.
Naargelang de beslissing van de RvB zullen de details van het voorstel en de regelgeving meegedeeld worden
aan de clubs.

Het VSB zal tevens voorstellen om de boete “Forfait voor finale na reglementaire tijdsduur” op
te trekken naar 125€ i.p.v. 50€.
Deze boete is niet enkel van toepassing voor de Vlaamse Kampioenschappen, maar voor alle
wedstrijden binnen de VZF.
6. Zwemreglementen..
Daar er binnen de NSC- Zwemmmen nog geen overeenstemming is betreffende de tussentijden van de rugslag
zal het VSB zelf schriftelijk contact opnemen met FINA .
Tussentijden mogen genotuleerd worde op de uitslag. De vraag dient enkel gesteld als deze tijden ook erkend
worden als officiële tussentijden en als deze tijden erkend worden als inschrijftijden en erkend kunnen worden
als record.

7. Kamprechters verslagen.
Nihil
8. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil
9. Homologatie Vlaamse records.
Nihil
10. Homologatie zwembaden.
Nihil
11. Allerlei .
Nihil

Volgende vergadering: zaterdag 18/05/2013 om 13u00 (Wezenberg zwembad)
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