VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
goedgekeurd
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

4 februari 2012
Antwerpen (zwembad Wezenberg)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx en J. Stinkens
De heer S. Meyers (sporttechnisch coördinator)
Verontschuldigd: De heer L. Ulenaers
De heer L. Grossen (TSC)
Uitgenodigd:
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 12 januari werd goedgekeurd
2. Briefwisseling
Email van B.G. (GOLD) ivm fungeren als official voor 2 clubs. Gelet op :

1) het Huishoudelijk Reglement, hoofdstuk 2, artikel 14 (iedere official kan slechts één vergunning
als official bezitten bij één club)
2) Sportreglmenten Zwemmen; bijlage 4, artikel 4.4 (alle afgevaardigden, officials en trainers
dienen uit te komen voor de club waarbijzij aangesloten zijn)
3) Sportrglementen Zwemmen ; bijlage 7, artikel 7.2.1 (de official kan slechts één
competitievergunning hebben voor één club);
heeft het VSB beslist hierop geen uitzondering te maken.
3. Evaluatie Vlaamse kampioenschappen
- Flanders Swimming Cup:
•
Zeer goede organisatie, puik werk van de medewerk(st)ers van de VZF
•
In toekomst: Vlaamse kampioen bepalen ahv reeksen ? finales ?
•
Vlaams kampioen kadetten en juniors: uit reeksen
•
Voor Sporza waren de veelvuldige B-finales geen probleem (interview)
•
Voorstelling van zwemmers bij finales: beter op oude manier = samen naar baan en
per baan de zwemmer voorstellen
- Vlaamse jeugdkampioenschappen
•
Vrijdagavond (lange afstand) was geen succes; advies en evaluatie zal gevraagd
worden aan trainerscommissie
•
Te weinig officials op vrijdagavond: hoe oplossen ??
•
Aantal reeksen beperken ???? alle dagdelen waren volzet
4. Kamprechterverslagen
Het VSB heeft kennis genomen van het verslag van de wedstrijd te Nijlen dd 27/11/2011,
betreffende het niet kunnen vermelden van provinciale records in de uitslag.
5. Goedkeuring wisselbekerreglementen
Nihil
6. Homologatie Vlaamse records
Nihil
7. Homologatie zwembaden
Nihil
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8. Allerlei
Nihil

Volgende vergadering: donderdag 22 maart om 19h: burelen VZF
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