1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

21 mei 2015
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Luc Van Laere
(leden V.S.B.-zwemmen).
De heer Sepp Meyers (Sporttechnisch coördinator).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1. Briefwisseling
Nihil.
2.
3.
4.
-

Onderhoud met T.S.C.
Wanneer zwemmers de V.Z.F. vertegenwoordigen en hun club niet aanwezig is, zal mits een volmacht per email door de club van de zwemmer(s) een trainer van de T.S.S. kunnen fungeren als afgevaardigde voor die
zwemmer(s).
De vragen i.v.m. de jurering tijdens de A.D.S.R. zijn beantwoord door de heer Luc Henderyckx.
De vraag i.v.m. het hoge startgeld kan opgenomen worden bij de uitleg over het nieuwe wedstrijdconcept.
Wanneer er voor een bepaald wedstrijdnummer niet voldoende inschrijvingen zijn voor het houden van
reeksen, wordt gevraagd om tijdig te melden dat er voor dit bepaald wedstrijdnummer een rechtstreekse
finale wordt gezwommen.
Aanpassingen van de leeftijden betreffende het voorstel regelmatigheidscriterium jeugd: °2007: gemengd en
afzonderlijk – 9 en 10-jarigen tellen niet mee voor clubklassement.
Overzicht bijeenkomst Nationale Sportcel van 19 mei 2015.
Alle selecties voor Kazan, Baku, Tblissi zijn O.K.
Preselectie voor E.K. 25 meter.
O.S. Rio 2016: limiet mogelijk tot 3 juli 2016.
Reglement Vlaamse Jeugdkampioenschappen (werkdocument).
Het werkdocument wordt overlopen en de heer Ronny Buggenhout zal het verder uitwerken.

5. Reglement Vlaamse Kampioenschappen (werkdocument).
-

Het werkdocument wordt overlopen en de heer Ronny Buggenhout zal het verder uitwerken.

6. Kamprechterverslagen.
-

Nihil.

7. Homologatie zwembaden.
De heer Ronny Buggenhout heeft het nieuwe zwembad in Brugge “S&R Olympia” gehomologeerd.
8. Homologatie Vlaamse records.
- 100 meter vrije slag dames – Kimberly Buys (BRABO) – 55.53 – Antwerpen – 10 mei 2015.
- 4 x 200 meter vrije slag dames – BRABO – 8.19.00 – Antwerpen – 16 mei 2015.
- 200 meter vlinderslag heren- Louis Croenen (SHARK) – 1.55.44 – Antwerpen – 16 mei 2015.
9.
Reeksen op 10 banen, finales op 8 banen.
Dit punt wordt nog eens grondig bekeken, voorlopig blijft alles zoals het is.
10. Varia.
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-

-

Voorstel van de heer Luc Henderyckx om de regel van uiterste datum van inschrijving en van afmelding te
vervangen door: 'uiterste datum inschrijving' verplicht te zetten op het WE vóór de wedstrijd en niet langer
met dan eventueel behoud van startgeld/FF-boete (herinvoering op verzoek Interprovinciaal Beraad) ten
voordele van de organiserende club.. De organiserende club maakt programma op vanaf dan of later
(volgens de mogelijkheden).
Gewijzigd wisselbekerreglement “Tony Van Puymbrouck” wordt goedgekeurd.

Volgende vergadering donderdag 11 juni 2015 om 19u00 (burelen VZF)
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