1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

15 november 2012
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L.De Coster, L. Ulenaers,
B.Dewulf en J. Jacobs
De heren L. Grossen (TSC) en S. Meyers (sporttechnisch coördinator)

1. Briefwisseling.
NIHIL
2. Samenstelling Sportbestuur.
Het VSB neemt kennis van de beslissing van de RvB die de coöptatie van heer Lieven De Coster, als lid van het VSB
ter vervanging van de heer Jef Stinkens, bekrachtigd heeft.
Rechtzetting vorig verslag.
De heer Luc Van Laere( en niet Henderyckx L) zal Jef Stinkens vervangen als lid de Vlaamse Trainerscommissie
3. Wedstrijdprogramma SPLASH – 1° evaluatie.
Samen met J. Jacobs worden de verschillende facetten van het Splash programma overlopen.
Het VSB – Zwemmen vraagt volgende wijzigingen aan te brengen:

1.
2.
3.
4.
5.

Opmaak	
  voorzien	
  van	
  voorblad	
  ,forfaitlijst	
  ,kamprechtersverslag	
  en	
  voorprogramma	
  
Lijst	
  uitsluitingen.	
  
Veld	
  info-‐code	
  uitbreiden	
  tot	
  10	
  karakters.	
  	
  
A/B/C	
  	
  categorie	
  voorzien.	
  
Een	
  standaardlayout	
  voor	
  programma	
  (“startlijst”)	
  en	
  uitslag	
  moet	
  bepaald	
  worden,	
  De	
  minimum	
  moet	
  zijn:	
  
o Startlijst:	
  naam,	
  CVnr,	
  groepering	
  A/B/C	
  en	
  inschrijftijd	
  
6. Uitslag:	
  naam,	
  CVnr,	
  groepering	
  A/B/C,	
  inschrijftijd	
  en	
  eindtijd.	
  Enkel	
  officiële	
  tussentijden	
  op	
  de	
  uitslag.	
  
7. Ingeven	
  uitslag:	
  in	
  de	
  rubriek	
  “Status”	
  de	
  vermeldingen	
  ATT	
  =	
  attest	
  en	
  FF	
  =	
  forfait	
  laten	
  opnemen.	
  

Joeri zal aan alle leden een uitgebreider verslag overmaken.
Gelet op de hoogdringendheid wordt aan de leden van het VSB gevraagd eventuele opmerking zo vlug mogelijk
over te maken.
4. Flanders Open 2013 – VJK 2013.
VJK
De voorwaarden en limiettijden voor deelname aan de VJK 2013 worden vastgelegd rekening houdende met de
beslissing dat er in 2012 geen A-tijden meer zijn voor de 10 jarigen. De voorwaarde om minstens A- zwemmer te
zijn wordt niet meer weerhouden.
5. Examen Jurysecretaris Provincie.
Alle deelnemers aan het examen zijn geslaagd in het theoretisch gedeelte.
6. Onderhoud TSC.
Gelet op de afwezigheid van de TSC, wordt dit punt verplaatst naar de volgende vergadering.
7. Kamprechterverslagen
Nihil

OPGEMAAKT	
  
21/11/2012	
  

VERSTUURD	
  
21/11/2012	
  

OPMERKINGEN	
  
27/11/2012	
  

GOEDKEURING	
  
28/11/2012	
  

8. Goedkeuring wisselbekerreglementen
Nihil
9. Homologatie
25m bad
50m Vrije Slag
50m Vrije slag
50m Schoolslag
50m Vlinderslag
100m Schoolslag
100m Wisselslag
4x50m Wisselslag
4x50m Wisselslag

Vlaamse records
SYSMANS J
AERENTS J
COREELMAN J
DE WILDE G
COREELMAN J
VANLUCHENE E
DAMES
HEREN

BRABO
BZK
GOLD
MEGA
GOLD
GOLD
BRABO
GOLD

10-11-12
21-10-12
20-10-12
10-11-12
11-11-12
10-11-12
11-11-12
10-11-12

GENT
BERLIJN
BERLIJN
GENT
GENT
GENT
GENT
GENT

24.88
21.83
28.47
23.60
1.01.35
53.72
1.50.51
1.39.71

BR

BR
BR
BR

10. Sportreglementen Zwemmen.
Interpretatie zwemstijlen - VLINDERSLAG
De interpretatie van de volgende regel blijft ongewijzigd:

SW 8.2 Beide armen moeten samen boven water naar voor gebracht worden en daarna
tegelijkertijd naar achter gedurende de wedstrijd, ondergeschikt aan S.W. 8.5.
Boven het water staat gelijk met over het water. Een zwemmer waarvan de onderarm constant contact
heeft met het water moet dus uitgesloten worden.
Wijzigingen FINA reglementen.
Voorstellen tot wijziging aan de FINA reglementen dienen, via de KBZB, ingediend vóór 26 november
2012.
Het VSB- Zwemmen heeft volgend voorstel ingediend:
SW 7.2 : From the beginning of the first arm stroke after the start and after each turn, The body shall be on the breast. It
is not permitted to roll onto the back at any time…….
SW 8.1 : From the beginning of the first arm stroke after the start and each turn, The body shall be kept on the breast.
………It is not permitted to roll onto the back at any time.
Alhoewel de FINA zelf reeds een verduidelijking heeft gegeven aan de tekst wordt dit voorstel ingediend
zodat verdere discussies kunnen vermeden worden.
11. Homologatie zwembaden
- Na kennisname van het homologatieverslag opgemaakt door de heer Luc Henderyckx en van het proces
verbaal van de opmetingen van het bad, uitgevoerd BVBA Alain Schuermans, Landmeetkundig Studiebureau
te Lichtaart, wordt het stedelijk zwembad van ARENDONK – Van Eycklaan 7 – 2730 Arendonk
gehomologeerd
- Het opmetingsverslag van het zwembad “OASE”, opgemaakt door Van Vaerenbergh Emiel- GEOMODUS Cvba
– Van Vaerenberghstraat – 61 – 2600 Berchem, wordt aan het bestaande dossier toegevoegd.
12. allerlei
- Naar analogie met FINA wordt vanaf 01/01/2013 de periode van gerealiseerde limiettijden en/of
inschrijftijden voor wedstrijden opgetrokken naar 15 maanden vóór wedstrijd datum. Tot op heden bedroeg
deze periode 12 maanden.
- Vanaf 01/01/2013 worden de uitsluitingscodes aangepast cfr. De uitsluitingscodes van de KBZB. Er zal
gevraagd worden aan de verantwoordelijke voor de site van de VZF een link te maken naar de sit van de
KBZB.
- Alle wijzigingen aan de reglementen of interpretaties ervan, die in voege treden vanaf 01/01/2013 dient
gecommuniceerd te worden naar alle clubsecretariaten en naar alle officials (via mail of aangeschreven per
brief.
- Op 27/11/2012 is er in het zwembad van Strombeek Bever een bijkomende bijscholing voorzien voor de K’s
die er niet bij konden zijn op
- L.Henderyckx zal de wijzigingen aan de voorwaarden van K en KP overmaken aan Sarah om de huidige
versie op de site van de VZF aan te passen.

Volgende vergadering: donderdag 13 december 2012 om 19h (burelen VZF)

OPGEMAAKT	
  
21/11/2012	
  

VERSTUURD	
  
21/11/2012	
  

OPMERKINGEN	
  
27/11/2012	
  

GOEDKEURING	
  
28/11/2012	
  

