1.

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

1.

19 december 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.
NIHIL

2.

Samenstelling VSB- Zwemmen.
Het VSB neemt kennis van het ontslag van de heren De Coster Lieven en Ulenaers Luc . Het VSB wenst hen
alvast te bedanken voor hun inzet, niet alleen ten dienste van de VZF maar eveneens in het belang van de
zwemsport in het algemeen.
Persoonlijke bedankingen zullen aan hen overgemaakt worden.

3.

Onderhoud TSC.
Onder de Vlaamse trainers is er veel kritiek te horen op de nieuwe limiettijden voor het BJK. Vooral bij de 12
jarigen worden de limieten als te scherp bevonden, vooral op de 200m wisselslag en de 400m vrije slag.
Binnen de VZF worden deze twee wedstrijden genomen als maatstaf voor deelname aan de Vlaamse
Jeugdkampioenschappen.
Op de eerstvolgende vergadering van de NSC-Zwemmen zal dit nogmaals besproken worden.

4.

Organisatie VZC 2014.
Op het IPB werd door de voorzitter van VL-Brabant meegedeeld welke acties er tot nu toe werden
ondernomen om een geschikt zwembad te vinden waar het Zomercriterium 2014 zou kunnen plaatsvinden,
echter zonder gunstig resultaat.
PB VL-BR heeft dan ook aan de andere provincies de vraag gesteld om in te staan voor de organisatie van
het VZC 2014.
Antwerpen en West-Vlaanderen gaan binnen hun bestuur bekijken om eventueel in te staan voor deze
organisatie.
Zal opgevolgd worden.

5.

FSC2014 – VJK 201 – samenstelling van de hoofdjury.
De hoofdjury voor beide kampioenschappen werd samengesteld.
Gelet op het groot aantal inschrijvingen voor de FSC zal de wedstrijd opgesplitst worden in 2 delen.
De snelste reeksen van alle wedstrijdnummers zullen eerst gezwommen worden. Daarna worden de traagste
reeksen afgewerkt.
Er zal gewerkt worden met 2 jury’s.

6.

A-reglement – Behandelen van de inschrijvingen in TM en MM.
Zowel in TM als in MM bestaat de mogelijkheid om een duidelijk onderscheid te maken tussen de A- en de
B-zwemmers.
In TM wordt de inschrijftijd, van de zwemmers die reeds de A-limiet op een afstand en /of nummer gehaald
hebben, in het rood aangeduid. De overige mogelijke inschrijftijden worden in het groen weergegeven.
In MM kan er een rapport getrokken worden van de zwemmers die reeds de A-tijd op dat nummer behaald
hebben.
Voor meer info kan het forum geraadpleegd worden.
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7.

Toepassing Fina zwemreglementen.
Schoolslag:
SW 7.6 Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het contact met de muur met beide handen
gescheiden en gelijktijdig gebeuren, hetzij gelijk met, hetzij boven, hetzij onder het wateroppervlak. Bij
de laatste beweging voor keerpunt en aankomst is een armbeweging, niet gevolgd door een
beenweging toegelaten. Het hoofd mag ondergedompeld blijven na de laatste armtrekbeweging
voorafgaand aan het aantikken, op voorwaarde dat het de wateroppervlakte doorbrak tijdens de laatste
volledige of onvolledige schoolslagbeweging voor het aantikken.
“gescheiden” moet als volgt geïnterpreteerd worden: De handen mogen elkaar raken maar mogen niet op
elkaar gelegd worden om alzo het effect te bekomen dat er aangetikt wordt met één hand.
Op de site zal een document met allerhande foto’s als voorbeeld geplaats worden van wat mag en niet mag.
Armbanden:
Armbanden, horloges, kettinkjes, armbandjes van festivals of andere evenementen worden aanzien als
powerbands en mogen dus niet gedragen worden tijdens een wedstrijd.
Rugslag:
In de rugslag is het toegelaten, nadat men de rugligging verlaten heeft om onmiddellijk één
ononderbroken armtrek, met één arm of onmiddellijk een ononderbroken armtrek met beide armen
gelijktijdig, uit te voeren om het keerpunt in te zetten.
Het bijbrengen van de 2° arm bij het keerpunt in rugslag is dus nog steeds toegelaten.

8.

Elektronische afhandeling wedstrijden.
Het VSB bespreekt de mogelijkheid om eventueel de wedstrijdgegevens en alle formaliteiten daaraan
verbonden via elektronische weg over te maken aan de VZF.
Dit zal pas gebeuren na overleg met de administratieve diensten van de VZF.

9. Kamprechters verslagen.
Nihil
10. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil
11. Homologatie Vlaamse records.
Homologatie records 25m-bad:
HEREN
100WS
VANLUCHENE E
GOLD
200RG
VANLUCHENE E
GOLD
200SS
COREELMAN J
GOLD
200VL
VAN DER STRAETEN E
BRABO

15/12/2013
29/11/2013
15/12/2013
14/12/2013

HERNING (DEN)
WIENER NEUSTADT (AUT)
HERNING (DEN)
HERNING (DEN)

0.53.14
1.54.73
2.08.85
1.54.10

BR
BR
BR
BR

12. Homologatie zwembaden.
Nihil
13.
-

Allerlei .
Wedstrijden voor 9-10 jarigen
De huidige reglementering voorziet dat de deelname van 9-10 , per dag, beperkt is tot 2 wedstrijden van
100m max, of tot één wedstrijd van 200m of 400m max.
Het VSB stelt voor om dit als volgt aan te passen:
Tijdens open wedstrijden of wedstrijden op uitnodiging zullen 9 en 10 jarigen slechtsuitkomen in hun eigen
categorie; hun deelname zal beperkt zijn, per daggedeelte of sessie, tot 2 wedstrijden van 100 meter
max. of tot één wedstrijd van 200 m of 400 m max.
Hun deelname is beperkt tot maximaal 2 daggedeelten of sessies per weekend.
Ze mogen NIET deelnemen aan 200 meter vlinderslag en 400 meter individuele wisselslag.
Aflossingswedstrijden worden aanzien als één wedstrijd.
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Individueel gemengd zwemmen is toegelaten.
9 en 10 jarigen kunnen uitgesloten worden voor stijl- of keerpuntfouten, bij valse start mag de start worden
hernomen (2.15.6.2)
Het VSB zal dit voorstel, voor advies overmaken aan de VTC.
-

Vlaamse records.
Vanaf 01 januari 2014 zal aan de tabel van de Vlaamse records volgende records toegevoegd worden:
25m bad.
4 x 50M wisselslag gemengd
4 x 50M vrije slag gemengd
50m bad.
4 x 100M wisselslag gemengd
4 x 100M vrije slag gemengd

-

Examens.
Het VSB zal vanaf 2014 jaarlijks examens, organiseren indien er minstens 3 officials, die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, zich kandidaat stellen.
De kandidaturen moeten schriftelijk of via mail gericht worden aan de VZF.

-

Voorprogramma’s – leeftijdbeperking.
Het VSB wenst de sportsecretarissen er op te wijzen dat bij de opmaak van de voorprogramma’s de
leeftijdsbeperking voor de verschillende functies dient gerespecteerd te worden.
Aan de provinciale verantwoordelijke, die instaat voor de goedkeuring van de voorprogramma’s wordt
gevraagd om hier nauwlettend op toe te zien.

Volgende vergadering donderdag 16 januari 2014 om 19u00 (burelen VZF)
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