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1. Goedkeuring vorig verslag :
• Nog geen antwoord gehad van Els Audenaert ivm officials : punt 3 vorig verslag
2. Aanpassing reglementen Masterswedstrijd
• Wedstrijden bij de VZF : officials kunnen mee zwemmen, maar kunnen niet fungeren
als kamprechter, starter en jurysecretaris.
3. Offial probleem bij BRABO
• Met aandrang willen we een bespreekbaar antwoord van de VZF ivm deproblematiek
van het fungeren als official voor BRABO en/of een club die behoort tot BRABO.
• Het is goed voor het inrichten van een wedstrijd dat er officials zijn. Voorstel dat bij
Masterswedstrijden officials voor om het even welke club mogen fungeren . Een
tweede mogelijkheid is dat enkel officials meerdere vergunningen kunnen hebben.
Om meer officials aanwezig te hebben is het eerste voorstel het beste.
4. BK Wachtebeke over 25m
• Vraag aan de KBZB : volgend jaar aanvraag indienen bij Wachtebeke voor een 50
m badlengte.
5. Tekort aan officials voor BK
• De communicatie van de KBZB en de VZF naar potentiële officials en zwemmers
moet verbeteren om herhaling van het huidig official probleem bij de 1° dag BK te
vermijden in de toekomst.
6. DAG 3 BK Lange Afstand
• Het zwembad van Charleroi blijft gesloten tot zeker januari 2013.
• Bevestiging van Wachtebeke als 50 m zwemlengte voor BK Lange afstand is nog niet
bevestigd.
• Voorstel organisatie 3°dag BK : in de voormiddag na de 1500 /800 m een pauze
inlassen en daarna de estafette 4 x 200m .
7. BK Masters: medische attesten probleem
• Medische attesten op de dag van het kampioenschap worden niet meer aanvaard.
• Om de administratieve kosten te vermijden krijgen de clubs de volgende
mogelijkheden :
• 1 of meer wedstrijden te schrappen tot 24 uur voor de aanvang van de eerste wedstrijd
door het sturen van een e-mailbericht aan d.lecleercq@ffbn.be
• Bedenking : iedereen kan willekeurig een medezwemmer uitschakelen 24 uur op

•
•
•

voorhand om concurrent uit te schakelen.
Bedenking : willekeur bij de zwemmers om zonder reden zich uit te schrijven 24 uur
voor de wedstrijd.
Bedenking : er staat niet bij wie mag uitschrijven om een duidelijke garantie te hebben
over de eerlijkheid van het uitschrijven.
Het nieuwe systeem leidt ook tot minder inschrijvingen voor de aflossingen.

8. Nieuw reglement Provinciale kampioenschappen Oost Vlaanderen
• Nieuwe leeftijdscategorie : per 5 jaar tot 100 jaar.
9. Wedstrijdkalender Masters 2012-2014
Komt niet in aanmerking voor het aanwezigheidscriterium :
30 september : Belg Kamp: 1° dag Wachtebeke
7 oktober : Belg Kamp: 2° dag Verviers
2 december : Belg. Kamp. : 3° dag nog te bepalen
8 december : District Masters Woluwe
Aanwezigheidscriterium 2013
• 23 februari GBZ – Beveren
• 16 maart SWEM – Wachtebeke
• 23 maart ZN – Nijlen : nog niet officieel bevestigd
Buitenlandse wedstrijden 2013
• 25-27 januari : Korte Baan Nederlandse Kampioenschappen plaats onbekend
• 3-4-5 mei Lange Baan Nederlandse Kampioenschappen plaats onbekend
• 1-6 september : Europese kamp Masters Eindhoven
Buitenlandse wedstrijden 2014
• 28 juli tot 9 aug : Wereldkampioenschappen FINA Canada Montreal
10. Uitstraling Belgische Mastersploeg Europese Kampioenschappen 2013
• Volgend jaar te Eindhoven : 1-6 september gaat België met een ambitieuze ploeg naar
de Europese Kampioenschappen.
• Voorstel : Polo en short in herkenbare Belgische driekleur om op te vallen naast de
oranje kleur. Kan de VZF zich in verbinding stellen met de KBZB om een duidelijk
marketing project op te zetten.
11. Algemeen
Einde vergadering 12h10
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Aanwezigheidscriterium uitslag

Luc De Nijs
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wanneer?
14 oktober

OK?

Volgende vergadering van de VSB Masters zal doorgaan op 8 december 2012 te Beveren.
Luc De Nijs
Ronse 2 oktober 2012

