1.

VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

10 september 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.)

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
1.

Verwelkoming.

-

Voorzitter Ria verwelkomt iedereen.

2.

Corona.

-

-

3.
4.
5.
-

Briefwisseling – vragen – bedenkingen
§
Vraag Nico Ricquier i.v.m. A.E.I. in coronatijden: gezond verstand gebruiken en indien het verschil tussen
A.E.I. en S.A.E.I. > dan 30 honderdsten de aankomsten gebruiken gezien er geen manuele tijdsopname
beschikbaar is. Minimale bezetting jury is het minimum dat nodig is om een wedstrijd officieel te laten
doorgaan, een groter aantal juryleden is toegelaten mits het in acht nemen van de coronamaatregelen.
§
Vraag ROSC i.v.m. pop-up stand: Danny gaat ter plaatse de situatie bekijken. De V.S.C.-verantwoordelijke
van iedere provincie zal dit doen in de toekomst indien er aanvragen zijn.
§
Mail Luc H. i.v.m. verdeling elektronische fluitjes: iedere actieve kamprechter en starter zal een fluitje
ontvangen zodat de optimale veiligheid kan gegarandeerd worden.
§
Vraag Etienne over de plaats van de official in de oproepkamer: de ideale plaats is in de eerste oproepkamer
in normale omstandigheden. In coronatijd wordt dit door de kamprechter met de plaatselijke organisatie
bekeken wat het meest praktische is.
§
Mail Ann Dewit: iedere sessie mag maximum 3 uur duren.
§
Vraag Pascale: wat met boete indien tijdsoverschrijding: zelfde principe als bij normale wedstrijden. Indien
splitsing in 1 uur en 2 uur worden beide samen geteld tot 3 uur.
§
Vraag LZK om vrijstelling officials: er was reeds vroeger beslist om de periode van corona mee te nemen
zodat de club verder blijft genieten van de vrijstelling. De nieuwe theoretische opleidingen zullen in principe
heropstarten vanaf 2021.
§
Feedback K’s uit Limburg: Thierry zal een gesprek hebben met betrokken persoon. In de toekomst zullen de
kamprechters uitgenodigd worden voor de wedstrijden georganiseerd door de V.Z.F. als toeschouwer.
Corona checklist kamprechters: iedereen bekijkt de toegezonden lijst en maakt zijn opmerkingen zo vlug
mogelijk over. Pascale verduidelijkt het aantal personen in een baan tijdens de opwarming: per baan mag 1
clubbubbel opwarmen (eventueel een 2de baan indien de bubbel te groot is). De opwarming kan gesplitst worden
indien er meer clubbubbels zijn dan aanwezige banen). Het IS NIET TOEGELATEN om op te warmen in een
andere dan de toegewezen baan.
VJK korte baan.
Programma en reglementen werden doorgestuurd.
V.Z.F. heeft contact opgenomen met organiserende club ZB Diksmuide i.v.m. de modaliteiten en de praktische
verwerking (contact met stad Diksmuide).
Ria verwerkt de hoofdjury en de andere juryleden. Ria, Danny en Thierry zijn kandidaat.
Overleg kamprechters.
9 september was er overleg in Oost-Vlaanderen.
18 september is er overleg in West-Vlaanderen.
21 september is er overleg in Vlaams Brabant en Brussel.
Zwembaden.
Tremelo: homologatie startblokken is oké.
Overpelt: zwembanen zijn nu correct aangebracht (kleur en markeringen 15 meter lijn).
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6.
-

-

Oostende: problemen met de zwarte lijn: de opstaande lijn van de muur komt niet overeen met de zwarte lijn op
de bodem. Danny bekijkt het probleem ter plaatse na zijn terugkeer uit vakantie.
Varia.
Officialiseren van club wijziging: iedere V.S.C.-afgevaardigde mag zelf de wijzigingen in het boekje bekrachtigen
door het plaatsen van een handtekening en een stempel (worden die geleverd door de V.Z.F. i.v.m. uniformiteit
of indien de zelf worden aangekocht wat moet er opstaan?). Ook de benoemingen mogen enkel door de V.S.C.afgevaardigde ondertekend worden en nadien per e-mail naar Pascale worden gestuurd.
Erevoorzitterschap Ronny Buggenhout: de V.Z.F. heeft besloten geen huldiging te doen via een online
vergadering maar hoopt de huldigingen tijdens de buitengewone Algemene Vergadering in december te kunnen
doen.
BK korte baan Gent: na tussenkomst van de Algemene Directeur van Lago heeft de organiserende club MEGA
bekeken hoeveel zwemmers er kunnen deelnemen, zodat het BK zal kunnen doorgaan.
De V.Z.F. kan niet iedereen persoonlijk uitnodigen voor een webinar, bedoeling is om regelmatig en zeker nu in
coronatijd, de website van de V.Z.F. te bekijken i.v.m. wijzigingen en aanbiedingen.
Pascale zal een samenvatting maken hoe de wedstrijden F.S.C., VK en VJK zullen verlopen. Wedstrijden zullen
kunnen doorgaan in zwembad Wezenberg te Antwerpen.
Volgende bijeenkomst: donderdag 8 oktober 2020 om 20.00 uur via Microsoft Teams.
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