1.

VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

08 oktober 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.
-

Feedback wedstrijd Oostende (Danny): organisatie heeft alles in het werk gesteld om de wedstrijd veilig en
coronaproof te laten doorgaan – de clubs kregen tenten toegewezen als rust- en afwachtingszones – investering
in veiligheid.
§
Mail Danny dd 04/10/2020: apart wedstrijdverslag 2, positieve covid-test + follow-up hiervan: Danny geeft
uitleg over het incident en de aanpak tijdens de wedstrijd. De kamprechter heeft de volledige
eindverantwoordelijkheid en wordt hierbij gedektdoor verzekering Arena. Wanneer een club wordt
teruggestuurd, wordt er achter het tekort aan officials vermeld ‘CORONA’, zodat er geen boetes worden
aangerekend. De zwemmers die hierdoor FORFAIT geven voor een finale worden ook niet beboet.
§
Mail feedback TAK-examens: het is zo dat de stages en praktische proeven steeds aangevraagd worden aan
de provinciaal verantwoordelijke voor de opleidingen die in samenspraak met de dienstdoende kamprechter
het aantal deelnemers toelaat. Ook de organiserende club verwittigen van het aantal extra aanwezige
personen. In coronatijd kan je enkel stages en praktische proeven doen in eigen provincie. Ervaringen
werden uitgewisseld betreffende het afnemen van praktische proeven in coronatijd.
§
Mail Danny dd 04/10/2020: apart wedstrijd verslag 1: de zwemmer werd uitgesloten wegens wangedrag voor
de rest van de competitie (herhaaldelijk spuwen op de grond na het beëindigen van zijn wedstrijd). Het VSC
zwemmen stelt aan de Raad van Bestuur VZF voor geen bijkomende straf op te leggen aan de zwemmer.
Feedback Bokkenrijderswedstrijd (Thierry): de wedstrijd was zeer goed georganiseerd qua veiligheid en
coronaproof maar door het wegnemen van de voorziene tenten voor de clubs kon de ruimte van 4 m² per
persoon niet gegarandeerd worden.
Feedback wedstrijd Aarschot (Ria): alles vlot verlopen cfr. mail van 14/09/2020. Deze wedstrijd, georganiseerd
door KAZS en ZCT, met de steun en ondersteuning van het Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant/Brussel beet, als
allereerste Corona zwemwedstrijd, de spits af. Alles verliep vlot, veilig en coronaproof. Was of werd zelfs ‘TVnieuws’
Meerdere voorprogramma’s/dag.
§
Luc Henderyckx heeft hiervoor een voorstel opgemaakt: er mogen 3 sessies van 3 uur worden gezwommen
op voorwaarde: telkens andere leeftijdscategorieën per sessie, waarbij de eventuele avondsessie wordt
voorbehouden voor de oudste leeftijdscategorieën. Alle voorwaarden worden opgenomen in het
heropstartplan. Buiten corona blijft het 1 sessie per dagdeel, 2 sessie per dagg met een maximum van 4 uur.
Dit telt niet voor de Masters.
Verdeling van fluitjes: iedere provincie heeft de fluitjes gekregen, Oost-Vlaanderen wordt nog bedeeld.
VJK korte baan.
Pascale geeft een stand van zaken. Op 15 oktober gaan er 2 personen van de VZF de situatie ter plaatse
bekijken qua mogelijkheid plaatsen aantal deelnemers.
Voorstel jury: Voorzitter Ria, Kamprechter Danny, Jurysecretariaat Johan De Geeter, Zwemrechters Trui Sulmont
en Thierry Dolet, Starter Tony Halsberge (nog te vragen).
Opleiding.
Mail Danny 27/09/2020: suggestie aanpassing opvolgingsformulieren voor andere vormingen analoog aan het
opvolgingsformulier TAK – Luc Henderyck zal voor elke functie een opvolgingsformulier opstellen en stuurt het
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5.
6.
-

7.

eerstdaags door naar de collega’s en de opleidingsverantwoordelijken.
Mail Pascale 21/09/2020: er zouden 44 kandidaten zijn om een opleiding TAK te volgen, hopelijk kunnen die in
februari 2021 starten.
Nieuwe website.
De nieuwe website zal nog een tijdje op zich laten wachten. Ondertussen verschijnt alles nog op de oude
website.
Luc Henderyckx maakte een kleine aanpassing voor het homologatieformulier records.
Overleg kamprechters.
De bijeenkomsten in Limburg, Vlaams Brabant en Brussel,West-Vlaanderen en Antwerpen zijn vlot verlopen met
o.a. de nieuwe opleidingsformulieren, wedstrijden in coronatijden en verdeling wedstrijden onder de
kamprechters.
Benoemingen.
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8.
9.
-
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Vlaamse records.
50 meter rugslag – Jade Smits – Brabo – 0.28.77 – Hengelo 14/08/2020. Tevens Belgisch Reccord.
100 meter vlinderslag – Louis Croenen – Shark – 0.52.59 – Hengelo 13/08/2020
Zwembaden.
Oostende: Danny toont aan de hand van foto’s dat de zwarte lijn wel degelijk in het midden van de startblok
staat.
Heist-op-den-Berg: Etienne gaat nogmaals het zwembad bekijken nadat het volledig wedstrijd klaar is, ook met
A.E.I.

10. Varia.
-

BK korte baan Gent: Nationale Sportcommissie is via Zoom samengekomen en heeft de modaliteiten besproken.
Wouter Georges finaliseert alles en stuurt het nog eens door ter inzage.
Pascale legt uit waarom er geen inzwemmen meer is per bubbel maar het inzwemmen beperkt wordt tot het
maximum toegelaten aantal zwemmers in een bad.
Luc H. vraagt om de voorprogramma’s tijdig door te sturen en geen voorprogramma’s goed te keuren die niet op
de wedstrijdkalender van de V.Z.F. staan.
Pascale geeft uitleg over de beslissingsboom om in geval van positieve test de quarantainemaatregelen toe te
passen.
Volgende bijeenkomst: donderdag 19 november 2020 om 20.00 uur via Microsoft Teams.
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