1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1.

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

Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.

Briefwisseling.

Mail Verbauwen Herman – Voorzitter VTC.
-

Het VSB neemt kennis van het verslag van de VTC gehouden op 18/05/2013 in het Wezenberg zwembad.
Het VSB kan zich vinden in het advies i.v.m. de filosofie en de voorwaarden van het VJK 2014. Er wordt nog
gewacht op de studie van Pascale i.v.m limiettijden om alles te officialiseren.
Het VSB heeft rekening gehouden met het advies omtrent het voorstel voor het programma van de BK-OPEN
voor 2014. Voorstel werd dan ook in die zin aangepast en overgemaakt aan de NSC.

Mail Dooms Robert – Voorzitter BZK.
-

3.

Het VSB neemt kennis van de mail i.v.m. de selectie van L. Vandamme, als lid van de Topsportschool, voor
de wedstrijd in Sheffield.
Aan Inge Leeten zal gevraagd worden om contact op te nemen met de heer Dooms ten einde tot een
vergelijk te komen.

Onderhoud met TSC.

Limiettijden VJK2014.
Koen geeft toelichting bij de opgestelde limiettijden voor het VJK-2014. Na de studie door Pascale wordt er
voorgesteld om voor de 11 jarigen de limieten vast te leggen op 3.25 voor de 200WS en op 06.30 voor de
400m VS, dit voor zowel de jongens als voor de meisjes.
Bij de jongens 12-13-14jaar worden de Rudolph punten aangepast (1 voor de 12j – 2 voor de 13j en 3 voor de
14j).
Bij de meisjes 12-13-14jaar worden de Rudolph punten herleid naa 1 voor de 12j – 3 voor de 13j en 4 voor de
14jarigen.
Deze tijden zijn ook gebaseerd op het aantal deelnemers in 2013.
Sepp zal een bijeenkomst voorzien met Bart en Ronny om de definitieve programma’s en alle andere
formaliteiten voor FSC en VJK 2014 vast te leggen.
WK 2013 Barcelona.
Koen heeft een overzicht van de voorbereiding van de atleten in functie van het WK 2013 in Barcelona.
Op de eerstvolgende vergadering van de Nationale Sportcel Zwemmen zal het gebrek aan een duidelijke
communicatie omtrent het vertrek/terugkomst aangekaart worden.

OPGEMAAKT
28/06/06/2013

VERSTUURD
28/06/2013

OPMERKINGEN
05/07/2013

GOEDKEURING
06/07/2013

4.

TOPTIME - SPLASH-programma.

Na overleg omtrent het verwerken van de resultaten in zowel Toptime als Splash zal er aan Danny Verachten
voorgesteld worden om samen rond de tafel te zitten om te kijken in hoeverre er aan het voorstel van het VSB
kan tegemoet gekomen worden.

5.

Vrijstellingsattest andersvaliden

Na kennisname van het ingediende dossier en kennisname van het classificatie document, afgeleverd door
Parantee werd er een vrijstellingsattest opgemaakt voor Beirnaert Laurien – AZL/182/98.

6. Kamprechters verslagen.
Nihil

7.

Goedkeuring wisselbekerreglementen.

Nihil

8. Homologatie Vlaamse records.
200 VRIJE SLAG
TIMMERS P
100m RUGSLAG
VANLUCHENE E
50m VLINDERSLAG
DE WILDE G
200m WISSELSLAG
BAUWENS W
4X200m VRIJE SLAG BRABO HEREN
4X100m WISSELSLAG BRABO HEREN
100m RUGSLAG
BUYS K
4X100m VRIJE SLAG BRABO DAMES
4X100m WISSELSLAG BRABO DAMES

9.

BRABO
GOLD
MEGA
BRABO
BRABO

18/05/2013
20/05/2013
18/05/2013
20/05/2013
19/05/2013
20/05/2013
19/05/2013
20/05/2013
18/05/2013

ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN

1.47.21
55.14
23.99
2.01.85
7.18.66
3.45.50
1.01.13
3.46.38
4.07.75

BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR

Homologatie zwembaden.

Nihil
.
10.

Allerlei .

Permanente vorming Zwemtrainers,Zwemlesgevers
Sepp geeft toelichting bij het concept van een permanente vorming van zowel zwemtrainers als zwemlesgevers.
De modaliteiten en alle nuttige info zullen eerstdaags op de site geplaatst worden.
Wedstrijdconcepten
Nieuwe wedstrijdconcepten kunnen nog niet voorgelegd worden daar er nog enkele meningsverschillen moeten
weggewerkt worden.
Splash programma
Sepp heeft de gegevens van de Nederlandse contactpersoon doorgegeven aan Joeri Jacobs voor verdere
afhandeling. Tot nu toe nog geen reactie ontvangen. Sepp zal navraag doen bij Joeri.
Wedstrijd 100 jarig bestaan HZS 25/26-05.
Tot op heden werden er geen klachten ontvangen m.b.t. deze wedstrijd.
Provinciale Kampioenschappen.
Alle provinciale besturen zullen in kennis gesteld worden van de beslissing om 10 jarigen de mogelijkheid te
bieden om deel te nemen aan de Provinciale Kampioenschappen aan de wedstrijden 200m WS en 400m VS.
De Provinciale Besturen mogen zelf beslissen of ze de 10 jarigen al of niet toelaten op hun kampioenschappen.

OPGEMAAKT
28/06/06/2013

VERSTUURD
28/06/2013

OPMERKINGEN
05/07/2013

GOEDKEURING
06/07/2013

FSC-VJK en VZC.
Tot op heden werd er voor deze kampioenschappen géén voorprogramma en wedstrijdverslag opgemaakt. De
uitnodigingen werden aanzien als voorprogramma.
Vanaf het VZC dit jaar zal er voor deze wedstrijden cfr. de regelgeving eveneens een wedstrijdverslag opgemaakt
worden.
Kandidaat officials.
Bij wedstrijden LA waarbij er dubbel gezwommen wordt mogen niet-officials optreden voor het draaien van de
keerpuntbordjes, voor zover er 2 officials de functie van keerpuntrechter uit oefenen.
Vanaf volgend zwemseizoen (begin september) mogen Kandidaat –Officials op alle wedstrijden LA optreden voor
het draaien van de keerpuntbordjes. De regel dat er 2 officiële officials fungeren als keerpuntrechter blijft
behouden en dient wel gerespecteerd te worden.

Volgende vergadering donderdag 08 augustus 2013 om 19u00 (burelen VZF)

OPGEMAAKT
28/06/06/2013

VERSTUURD
28/06/2013

OPMERKINGEN
05/07/2013

GOEDKEURING
06/07/2013

