VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Goedgekeurd verslag
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

10 mei 2012
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L. Ulenaers
en J. Stinkens
De heer S. Meyers (sporttechnisch coördinator)
Verontschuldigd: De heer L. Grossen (TSC)
Uitgenodigd:
De heren L. Samyn en B. Dewulf (leden van beheerraad)
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 12 april 2012 werd goedgekeurd
2. Bespreking organisatie wedstrijden – VLAREM 2

Probleemstelling: moet er bij het organiseren van zwemwedstrijden rekening gehouden
worden met de VLAREM 2 normen en wie is eindverantwoordelijke voor
zulke organisatie (organisator of kamprechter) ?
Detaillering:
1. Hoeveel zwemmers mogen er zich tegelijkertijd in het water bevinden ?
 Volgens VLAREM 2: aantal zwemmers in water = oppervlakte van water
3
Dit is vooral belangrijk tijdens het inzwemmen voor de wedstrijd en eventueel ook
tijdens de pauze.
Tijdens pauze ook rekening houden met uitzwembad en kades in de zwemhal.
Hoe realiseren ?
- Inzwemmen laten gebeuren in kortere tijdspannes en in verschillende groepen
 op voorprogramma ruimte voorzien voor invullen van maximaal aantal
inzwemmers per groep
 op voorprogramma ruimte voorzien voor het invullen van de tijdstippen van
inzwemmen van de verschillende groepen
- Inzwemmen mag pas starten bij aanwezigheid van kamprechter en na controle
van aantal zwemmers en aantal redders door de kamprechter
- Organisator is verantwoordelijk voor wisseling van groepen bij inzwemmen
(hoger redder eerste schijf zwemmers)
- Vermelding op het voorprogramma van het maximaal aantal toegelaten
personen in de zwemhal ( zwemmers + officials + trainers + afgevaardigden +
supporters ….)
Maximaal aantal in zwemhal = wateroppervlakte + aantal m² kade
3
2,4
2. Hoeveel redders dienen er aanwezig te zijn bij een wedstrijdorganisatie ?
0 … 50 zwemmers in bad: hoger redder
0 … 50 zwemmers in bad: toezichthouder of hoger redder
0 … 100 zwemmers in bad: hoger redder
0 … 150 zwemmers in bad: toezichthouder of hoger redder
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0 … 300 zwemmers in bad: hoger redder
0 … 450 zwemmers in bad: toezichthouder of hoger redder
Hoe realiseren ?
- Organisator is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het vereiste aantal
redders en toezichthouders
- Organisator moet voor de wedstrijd de gehomologeerde certificaten van alle
redders en toezichthouders voorleggen aan de kamprechter
- De redders en toezichthouders bevinden zich tijdens het ganse verloop van de
organisatie (= inzwemmen + wedstrijdgedeelte + pauze)in de zwemhal
- De namen van de redders en toezichthouders worden vermeld op het formulier
“wedstrijdverslag” en alle redders en toezichthouders handtekenen dit
formulier achter hun naam.
3. Wie is verantwoordelijk ?
- Kamprechter controleert voor de wedstrijd alle gegevens (moet tijdig in bad
zijn)
o Indeling van groepen voor inzwemmen (zie to do: nieuw te
ontwikkelen formulier)
o Maximum aantal zwemmers dat gelijktijdig in zwembad/ zwemhal mag
zijn
o Aanwezigheid van verantwoordelijke personen: medische dienst,
redders en toezichthouders ( to do: aanpassing voorprogramma)
o Aanwezigheid en handteken van de voornoemde personen op het
wedstrijdverslag
- Na verificatie van voorgaande geeft de kamprechter toelating om te starten met
inzwemmen
- Kamprechter schrijft eigenhandig op het wedstrijdverslag dat voldaan is aan de
veiligheidsvoorwaarden en ondertekent dit.
- Vanaf dan ligt de eindverantwoordelijkheid van de organisatie bij de inrichter
- De organisator verklaart op het formulier (eigenhandig geschreven) dat aan alle
veiligheidsvoorwaarden is voldaan en ondertekent dat.
- Hierdoor neemt hij de verantwoordelijkheid van de organisatie op zich
NB: de kamprechter blijft verantwoordelijk voor het goede verloop van de
wedstrijd

Bijkomend probleem: organisatie van Belgische kampioenschappen in Vlaams zwembad:
wie zorgt voor redders , wie is eindverantwoordelijke ?
To do
1. Beheerraad: aan Minister van Milieu (Schauvliege) voorstellen van wijziging van
VLAREM 2 doen bij organisatie van zwemwedstrijden
Mogelijk voorstel: aantal zwemmers = wateroppervlakte
2
Dit is de norm voor zwembaden met een maximum diepte van 0,5
meter. Op basis van het feit dat er zich enkel geoefende zwemmers in
het water bevinden, is dit misschien te verdedigen
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2. Beheerraad: organisatie van zwemwedstrijden opnemen in Huishoudelijk
Reglement
3. VSB:
•
•

In Sportreglementen verwijzigingen voorzien naar Huishoudelijk
Reglement bij organisatie van wedstrijden
Aanpassing van voorprogramma
- Vermelding van namen van redders
- Vermelding van wateroppervlakte van wedstrijdbad
- Vermelding van tijdstippen van inzwemmen

•

Aanpassing van wedstrijdverslag
- Vermelding van namen van redders en toezichthouders

•

Nieuw te ontwikkelen formulier
- Vermelding van tijdstippen van inzwemmen
- Samenstelling van de verschillende groepen (club + aantal)
Voorbeeld:
Inzwemmen: groep 1: 13h00: club A: …zwemmers
Club B: …zwemmers
Club C: …zwemmers
groep 2: 13h30: club D: …zwemmers
Club E: …zwemmers
Club F: …zwemmers
Dit formulier wordt bij wedstrijdverslag gevoegd

3. Briefwisseling
Nihil
4. Zomercriterium
Organisatie door prov West-Vlaanderen
Er zal gewerkt worden met een minimum jury = 1 TP per baan
5. Swimgate: stand van zaken
Testen zijn bezig door testgroep
23 mei: samenkomst van testers + bespreking van resultaten
24 mei: evaluatie
6. Kamprechterverslagen
Nihil
7. Goedkeuring wisselbekerreglementen
Nihil
8. Homologatie Vlaamse records
50 m
Buys Kimberly BRABO
50 rugslag
Timmers Pieter BRABO
100 vrije slag

Antwerpen
Antwerpen

20/01/2012
22/01/2012

00.29.36
00.48.92

9. Homologatie zwembaden
Na kennisname van het homologatieverslag opgemaakt door de heer Ronny Buggenhout en van
het proces verbaal van de opmetingen van het bad, uitgevoerd door dhr Rik Pollet, landmeterexpert te Loppem, wordt het stedelijk zwembad van Ooostende gehomologeerd
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10. Allerlei:
FINA-bijscholing in Tokio: dhr Luc Ulenaers brengt verslag uit van de bijscholing
Dinsdag 3 juli zal er in Antwerpen ter gelegenheid van het EJK een LEN officialclinic
doorgaan
Voorstel voor uniformisering van uitsluitingscodes voor de KBZB
Opleidings- en examendata:
•
JP: 13 en 27 oktober
•
K: 19 en 24 november: opleiding
8 december: examen

Volgende vergadering: donderdag 14 juni om 19h in burelen VZF
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