Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Locatie:

23/09/2021
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, en
Mark Van den Bosch (leden VSW).
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed).
De heer Thierry Dolet
Via zoom op afstand

A

Verwelkoming
Voorzitter Ria verwelkomt iedereen.

B

Opleidingen
§ TAK opleidingen per provincie zijn lopende.
§ J/K: nog te bepalen (coördinatie volgende week). Deze opleidingen starten normaal na de TAK-opleidingen.
§ Extra officialboekjes volgen zo snel mogelijk.
§ Afspraken voor nieuwe films voor TAK-opleiding werden gemaakt.
Benoemingen officials

C
1

Datum
benoeming

Jaar

17/07/2021 2021
2

§
§

TAK/SP/SF/JP/JF/K/KP/KF
JP

Naam
Audenaert

Voornaam
Ann

Club
STA

°jaar
STA/21000/77

Tabel om benoemingen door te geven: zoals hierboven.
Arianne Leenaerts zal zonder overgangsmaatregelen terug kunnen fungeren als official voor de zwemfed met CV AZK/21025/80.

D

Zwembaden - homologaties

E

Antwerpen:
§ Berchem: nieuwe startblokken, homologatie OK 27 augustus 2021.
§ Merksem: nieuwe startblokken, homologatie OK 18 september 2021.
§ Antwerpen Groot Schijn: nieuw zwembad, homologatie OK 23 september 2021.
Oost-Vlaanderen:
§ Aalst: afspraken volgen (homologatie op 25 en 50 m).
§ Rozebroeken: afspraak op 30 september.
West-Vlaanderen:
§ Middelkerke: geplande opening december 2021, homologatie zal eerstdaags gepland worden.
§ Diksmuide: de zwemfed zal ASAP contact nemen met ZB voor de levering van AEI, en zoekt ondertussen een reservelocatie voor VJK 25 m.
Sportreglementen zwemmen

F

UDI (Uiterste Datum Inschrijvingen) wordt bepaald door de organiserende club zelf binnen een maximum termijn van 14 dagen voor wedstrijddatum.
SW 2.1.7.: Inge neemt contact met Phedra voor publicatie en zorgt voor bekendmaking via website, Luc neemt contact voor aanpassing MeetManager.
Interpretatie startprocedure: de zwemmer mag pas op de startblok met beide voeten (en dus met heel zijn lichaam) vanaf het lange fluitsignaal van de
kamprechter (dus bij de korte fluitsignalen mag hij startblok aanraken met 1 voet, of met handdoek om droog te vegen, …). Dit kan verduidelijkt worden
in het jaarlijks overleg met de kamprechters.
Vlaamse records
§
§
§

§

Nihil.

G

G-zwemmen

H

§ Overleg zwemfed met Parantee en drie clubs van G-zwemmers heeft plaatsgehad op 8 september 2021.
§ De attesten voor motorische beperkingen blijven in voege tot PARANTEE de situatie in orde brengt voor de betrokken zwemmers (classificatie).
Zwemfed
§
§
§

Afspraken rond wedstrijdverslagen, stempels en badges werden gemaakt.
VJK 25 m: kandidaten voor hoofdjury zullen gevraagd worden.
FSC: input voor wedstrijdreglement werd geleverd:
o Max 1 reeks in voormiddag
o Medailles voor elke A-finale te specifiëren
o Top drie: enkel uit A-finales
o Serie indeling conform SW 3.1.1.
o Aflossingen: zwemmers nominatief te hernemen in Lenex (ook reserves)
o Zin weg betreffende B-finales (de organisatie heeft het recht om..)
o Toevoegen bij inschrijvingen: “er zal gewerkt worden met een vooraf samengestelde en bekendgemaakte jury”

§

§
§
§
§

§
I

o Oproepkamer: correcte tekst moet zijn “het zich niet aanmelden in de oproepkamer kan uitsluiting tot gevolg hebben”.
o Accreditaties: telkens ook 1 toegangsbandje voor een afgevaardigde voorzien
o Technical meeting: daags voor de wedstrijd, uitnodiging volgt
o G-zwemmers: kunnen deelnemen, maar geen specifieke finales met tijdcorrecties volgens sportklasse (IPC-aanvraag te bekijken door Inge)
Kalender – bescherming wedstrijden: werkdocument zal tijdens volgende vergadering bekeken worden. De wedstrijd van ZIK op 7 november mag
doorgaan, maar de jongens 13-14 jaar en de meisjes 13 jaar die de limiet behaalden voor het VJK 25 m in Diksmuide mogen niet deelnemen in Kapellen
(controle door de sportsecretaris van ZIK aan de hand van Swimrankings).
Uniformiseren vergoedingen (kamprechter, starter, jurysecretaris, ondersteuning wedstrijden zoals werk PC, micro): input over te maken aan de hand
van actueel voorstel.
Startvergadering zwemfed: graag voortaan “live” en niet per internet. Datum vroeg vastleggen en bekendmaken. Bij gebrek aan interesse, de
regiocomités activeren om de clubs te overtuigen.
Lijst officials op de website nachecken en “kolom provincie” toevoegen (zwemfed).
Zwemfed zal het “programma afsluiten wedstrijden” laten herzien, actuele manier van werken is niet efficiënt (bv. schrijfwijze namen).
De provinciale verantwoordelijken in het VSW checken de statistieken van het fungeren van officials. Kamprechters en jurysecretarissen moeten de lijst
van de fungerende officials grondig nakijken vooraleer goed te keuren (item overleg met kamprechters).
Afsluiten OBQM en Finales zomercircuit: zal door Ria nagekeken worden.

Varia
§
§
§
§

Website – kalender: alle VP publiceren, en te bekijken door Inge dat ook uitgewerkte programma’s en uitslagen kunnen gepubliceerd worden.
Evenementen 1 maand laten staan op website (nu verdwijnen ze daags nadien).
Gazet van de zwemfed: kalender clubs en andere activiteiten te voorzien (opgelet: verschijnt 1x/jaar bij startvergadering) – nadenken over andere titel
waarin de clubs/zwemmers centraal staan.
Corona: clubs moeten lokale beheerder contacteren voor specifieke maatregelen (algemene veiligheidsmaatregelen qua hygiëne en afstand blijven).

Volgende bijeenkomst – donderdag 14 oktober om 19u00 in Merelbeke, met Tech directeur, gevolgd door overleg met BO
TO DO’s
Actie

Wie

Datum

Aanpassen “aanpassingen/interpretaties sportreglementen zwemmen

Luc H

ASAP

Reglement KBZB m.b.t. SW 2.1.7 laten aanpassen

KBZB + controle Luc H

ASAP

Check documenten “vergoedingen” en “bescherming wedstrijden”

Alle leden VSW

14/10

Afsluiten OBWM en finales zomercircuit

Ria

14/10

Excel bestand officials op website nakijken en laten verbeteren

zwemfed

ASAP

Aanpassing programma voor statistieken officials

zwemfed

ASAP

Agendapunten voor overleg met BO doorgeven aan Ria

Alle leden VSW

7/10

