1.

VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:

14 april 2020
Via Microsoft Teams op afstand
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés,
Danny Uyttersprot, Thierry Dolet, Luc Van Laere (leden V.S.C.-zwemmen).
Mevrouw Pascale Verbauwen (personeelslid V.Z.F.)
De heer Koen Van Buggenhout (Technisch directeur Topsport).

Mevrouw An Rydant (Algemeen directeur V.Z.F.)

1.

Verwelkoming.

-

Voorzitter Ria verwelkomt iedereen, waarna iedereen zich kort voorstelt aan de nieuwe directeur.

2.

Kampioenschappen/wedstrijden

-

-

-

-

Koen: evaluatie FSC: er waren minder buitenlandse toppers aanwezig, geen grote uitschieters qua prestaties.
Koen: evaluatie VJK: prestaties dalen – het programma wordt licht herwerkt.
Koen: evaluatie VK: aangepast reglement met 3 finales – geen negatieve feedback trainers, integendeel - weinig
hoogvliegers, behalve enkele aflossingsploegen die zich geplaatst hebben voor E.K.
De andere evaluaties zijn doorgestuurd per e-mail, beantwoord door Pascale en nog eens kort besproken. De
functie speaker is geen officiële functie. In verband met de speaker wordt gezocht naast Jane Koevoets naar
iemand die voor wat animatiecommentaar kan zorgen tijdens de wedstrijden zelf – hogere wedstrijdbeleving
(cfr. Eindhoven).
Luc H. vraagt ook continuïteit bij de muziekman(nen). 1 zelfde persoon per wedstrijd en niet verschillende
personen om alles vlot te laten verlopen en duidelijke afspraken i.v.m. de geluidsterkte tijdens de lange afstand
(fluitsignaal officials bij laatste 2 lengtes).
Betere afspraken met Sporza (eventueel samen zitten om het programma te overlopen) om minstens de namen
van de zwemmers te kunnen omroepen. Mogelijkheid om namen op scherm te tonen?
Afspraken met officials om zo weinig mogelijk zelf in beeld te komen.
Kleding officials wordt opgenomen bij aanduiding.
Voorstel Luc H. i.v.m. de aanduiding van de jury wordt meegenomen en later bekeken hoe we dit uitvoeren:
enkel K aan de keerpuntzijde (?) om de juistheid van jureren te bevorderen. Officials met ervaring aanduiden via
de verantwoordelijke per provincie.
Er zal meer tijd zijn om de jury’s te evalueren, omdat de VZF de inschrijvingen 2 weken vooraf zal afsluiten.
Catering op vrijdagnamiddag tijdens VJK (lange afstanden) was niet aanwezig – wordt rekening met gehouden in
toekomst.
Probleem met buitenlanders in aflossingsploegen waardoor een ploeg ten onrechte een medaille kreeg en
verschillende meningen i.v.m. al dan niet terugbezorgen medaille.
Bij het VK was er een probleem op zaterdagmorgen met de laattijdige gemelde afwezigheid van de medische
dienst. 2 dokters van Mega, aanwezig in de tribune, waren bereid om indien nodig tussen te komen. Misschien
toch beter om minstens 1 van hen plaats te laten nemen beneden aan het E.H.B.O.-lokaal (?).
Door het complexe reglement waren 2 voorzitters op het VK geen overbodige luxe.
De aanpassing van de reglementen door Koen worden doorgestuurd naar de leden van het V.S.C.
Problemen met de baanvlotters op 15 meter tijdig melden zodat er een correcte en objectieve jurering kan
plaatsvinden. Eventueel K aanwezig zijn na het klaarzetten van het wedstrijdbad zodat er tijdig aanpassingen
kunnen gebeuren. Is het een idee om zoals op BK/BJK de avond voordien een controle van het bad te laten
uitvoeren door voorzitter en kamprechters? Er is dan ruim de tijd om de nodige aanpassingen te laten doen.
TOPTIME: schermen ter evaluatie op jurytafel: 2de scherm wordt dan gebruikt in geval van te groot verschil
tussen A.E.I. en S.A.E.I. om te vergelijken met HT en/of aankomsten om de exacte tijd te bepalen en de
jurysecretaris zelf de aanpassing te laten doen. Ook de uitsluitingen worden door de jurysecretaris ingevoerd.
Geen uitslag op internet als geen “akkoord” van jurytafel.
Evaluatie praktijk examens: de Covid-19 periode telt niet mee voor de duur van het afwerken van de opleiding.
Vooruitblik Zomerwedstrijden: de voorzitter van de KBZB, de VZF en de FFBN hebben donderdag om 18.30 uur
een videoconferentie waarna wij allen donderdag om 20.00 uur opnieuw samenkomen op afstand.
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3.
-

-

4.
-

-

Wedstrijden administratief.
Luc H. heeft een voorstel opgemaakt waarbij een deel van de huidige inhoud in het official boekje zal
verdwijnen. Dit voorstel wordt overgemaakt aan Sarah (VZF) met volgende aanpassingen: kolombreedte voor
wedstrijden, naam op buitenzijde vooraan bovenaan. Kan de bovenste lijn van het overzicht van wedstrijden
herhaald worden op elke bladzijde.
Essentiële update informatie i.v.m. de carrièregang komt dan op de officiële site van de V.Z.F.. Ook wordt
uniform werken nagestreefd in alle provincies en zal Luc H. een daarvoor te gebruiken formulier voorstellen aan
de collega’s VSC met de bedoeling om in de toekomst samen te zitten met de lesgevers van de provincies om
daar de nodige uitleg te verschaffen over het gebruik hiervan ter vervanging van het aangepaste official boekje.
An stelt voor om te wachten op de herdruk tot na de bekendmaking van een nieuw logo (augustus 2020?).
Dymo voor provinciaal verantwoordelijken om de naam van de officials in zelfde formaat op buitenzijde boekjes
te voorzien
Wedstrijden administratief.
Er wordt beslist dat voor de homologatie A.E.I. van een zwembad het bad moet opgesteld worden zoals voor een
wedstrijd, d.w.z. naast de zwembanen, de rugslagvlaggetjes e.d. dat ook de volledige elektronische installatie
moet geïnstalleerd worden en getest zoals voor een wedstrijd. Het kan niet meer dat de installatie getest wordt
in een bepaald zwembad en dat dit attest wordt meegenomen voor een ander zwembad van de zelfde
onderneming in een andere stad of gemeente.
Wanneer alles aanwezig is bij de opmeting is 1 verslag voor zowel A.E.I. als manuele tijdopname voldoende.
Wanneer er achteraf A.E.I. wordt gebruikt moet een extra opmetingsverslag worden opgemaakt.
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