1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

14 september 2012
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L. Ulenaers
en J. Stinkens
De heer L. Grossen (TSC)
De heer S. Meyers (sporttechnisch coördinator)

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 21 juni werd goedgekeurd.
Vanaf heden zal het verslag opgesteld en verstuurd worden naar de collega’s binnen 1 week. Vanaf
dan hebben de leden van de vergadering 10 dagen tijd op te reageren op het verslag. Na 10
dagen wordt het verslag beschouwd als goedgekeurd.
2. Briefwisseling
Nihil
3. Organisatie van wedstrijden – VLAREM 2: stand van zaken
Voorlopig geen nieuws; nog wachten op reactie van Ministerie van Leefmilieu
4. Evaluatie Zomercriterium, BK
Zomercriterium:
- Goede organisatie
- Qua tijd mag het programma niet meer groeien
- A-zwemmers niet meer toelaten ? werden eerder toegelaten op Zomercriterium, zodat ook
de zwemmers die niet ingeschreven werden voor het BK, tijdens de zomerperiode konden
deelnemen aan een wedstrijd
- Wedstrijd op andere datum plannen? Eventueel laatste WE van juni ?
BJK:
- Zeer goede organisatie
- Test om te werken zonder startkaarten: geslaagd
- Voorstel: indien BK nog gezwommen wordt in een bad zonder uitzwembad tijd van
inzwemmen halveren, vroeger starten en in helft van wedstrijd een 2 e inzwembeurt
organiseren
BK: – test om te werken zonder startkaarten: flop op 1e dag
Algemeen voor alle BK’s: misschien is het nodig om uit te kijken naar een andere kandidaat voor
het opmaken van programma en uitslagverwerking.
5.
-

Wedstrijdprogramma: stand van zaken
Splasch-programma is aangekocht
Elke club ontvangt 1 licentie (kan geïnstalleerd worden op 4 PC’s en/of laptops
Elk lid van VSB ontvangt 1 licentie
Provinciale verantwoordelijken zijn in opleiding
Opleidingen voor clubs starten einde september: data worden bekendgemaakt
Vanaf 1 januari 2013 moeten de clubs het nieuwe programma gebruiken voor wedstrijden
Op uitslag zal enkel de uitsluitingscode vermeld worden (niet de integrale tekst)

6. Onderhoud met TSC
* Olympische spelen:
- goede resultaten: finale en halve finales
- 2 minder goede resultaten
* BLOSO: categoriebepaling (met daarbij horende subsidiëring) moet nog gebeuren
* Topsportbeleid: nieuwe coachingsstructuur
7. Kamprechterverslagen
Nihil
8. Goedkeuring wisselbekerreglementen
Nihil
9. Homologatie Vlaamse records
50 m
Ward Bauwens BRABO
400 m wisselslag
Dieter Dekoninck
BRABO
100 m vrije slag
Pieter Timmers BRABO
100 m vrije slag

28/07/2012 Londen
29/07/2012 Londen
01/08/2012 Londen

04.16.71
00.48.79
00.48.54

10. Homologatie zwembaden
Nigil
11. allerlei
- sportreglementen: “bijlage 9: de afgevaardigde”: de voorgestelde tekst van dhr L.
Henderyckx werd, mits een kleine aanpassing, aanvaard
- TAK-opleiding: wat bij niet slagen ?
Niet slagen in theoretische gedeelte  1x herkansing mogelijk
Niet slagen op 2 verschillende practische proeven  GEEN herkansing mogelijk
- Voorwaarden voor deelname aan Vlaamse jeugdkampioenschappen worden niet gewijzigd
tov vorige jaren (11-jarige: voorwaarde A-zwemmer wordt niet toegevoegd)
- Bijscholing voor alle kamprechters: datum nog vast te leggen

Volgende vergadering: donderdag 11 oktober 2012 om 19h (burelen VZF)

