1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

8 januari 2015
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Luc Van Laere.
De heer Sepp Meyers (technisch sportcoördinator).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).
De heer Bart Dewulf (lid Raad van Bestuur).

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1. Briefwisseling.
Nihil.
2.

Onderhoud met T.S.C.

- TSC geeft aan dat verschillende zwemmers de kans niet krijgen om te starten op de 800 meter vrije slag of de
1500 meter vrije slag en dat dit geëvalueerd moet worden (mogelijk mee te nemen in het nieuwe
wedstrijdconcept).
- Andreas Schepens heeft door een kwetsuur geen kans gehad om in 2014 een 800 meter vrije slag of 1500
meter vrije slag te zwemmen. Andreas kan meedoen met zijn tijd van 2013.
- Het nieuw wedstrijdconcept wordt uitgewerkt. Koen wil tegen de bijeenkomst van 12 februari 2015 een volledig
werkdocument per leeftijdsjaar uitgewerkt hebben. Het V.S.B. kan zich vinden in de idee om een criterium
waarin alle afstanden en stijlen opgenomen zijn, gespreid over een gans seizoen te zwemmen. Het voorstel
zal grondig moeten beoordeeld worden, alvorens het aan de clubs wordt meegedeeld.
- Elke selectievergadering moet er goed bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor de aflossingen (cfr. Wat
er nu voor Doha gebeurd is). Met de zwemmers zal op voorhand worden afgesproken voor welke aflossingen
ze selecteerbaar zijn (hierdoor geeft de zwemmer op voorhand aan dat hij/zij beschikbaar is voor de
aflossing). Ter plaatse wordt de beste oplossing gezocht in overleg door de aanwezige hoofdcoaches. Indien
de aanwezige coaches tot een eensluidend besluit komen is er geen probleem. In het andere geval zijn het
de 2 Technische Directeurs die de eindverantwoordelijkheid hebben, of bij afwezigheid van 1 van beide de
aanwezige T.D. Dit zal besproken worden op de NSC.
- Voorstel is dat er in Baku nog selecties voor Singapore kunnen afgedwongen worden, maar dan enkel voor de
nog openstaande plaatsen na officiële kwalificatieperiode. Deze regel in de officiële selectiecriteria opnemen,
dan is er geen discussie mogelijk. Dit zal besproken worden op de NSC.
3.
4.
-

Resultaten theoretische proef en herproef kandidaat kamprechters.
De 4 kandidaten die een mondelinge bespreking gehad hebben, worden toegelaten tot de praktische stages
en proeven.
De 5de kandidaat heeft een mondelinge bespreking op zaterdag 10 januari 2015.
De 2 kandidaten die een theoretische herproef gehad hebben, zijn uitgenodigd voor een mondelinge proef op
zaterdag 10 januari 2015.
Flanders Speedo Cup en Vlaamse Jeugdkampioenschappen.
De hoofdjury is samengesteld en komt op de site van de V.Z.F., net als de samenstelling van de andere jury.
Luc heeft aan Wouter gevraagd indien de reglementswijzigingen sinds het W.K. in Doha al actueel zijn.
Wouter zegt dat de FINA hun site nog moeten aanpassen maar dat de reglementen al mogen toegepast
worden. De officials zullen geïnformeerd worden tijdens de briefing.

5. Niet-bijgeschoolde officials.
-

Het V.S.B. wacht op de definitieve schrapping van de leden in Assist om dan de nodige officials te schrappen.

6. Verslag interprovinciaal beraad.
-

Er is nog geen definitief verslag ontvangen. Patrick overloopt nog eens de agendapunten en geeft waar nodig
commentaar.
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7. Evaluatie wedstrijdbeheer en beslissingen wat dat betreft.
We ondervinden weinig medewerking van de clubs en van de V.Z.F. over het nieuw wedstrijdbeheer maar
willen via een duidelijke informatie aan de clubs over het doel hiervan, dit toch nog enkele maanden laten
lopen.
Er wordt aan de Algemene Vergadering van de V.Z.F in maart 2015 een voorstel tot herinvoering van de FFboete gedaan, indien we vaststellen dat het wedstrijdbeheer moet herzien worden.
Kennen alle clubs het juiste gebruik van ‘Afmelding’?
Een opleiding van Team Manager, Meat Manager en Assist van een 3-tal personen per provincie dringt zich
op, Deze personen zouden de verantwoordelijkheid dragen om hun clubs bij te staan en te informeren.
8. Aanpassingen uitsluitingcodes en zwemreglementen.
- De nieuwe versie van de uitsluitingcodes staat op de site van de K.B.Z.B.
- Een aanpassing van de gewijzigde zwemreglementen, n.a.v. het werkdocument van Wouter ontvangen,
komen zo vlug mogelijk op de site.
- Een onderscheid tussen onsportief gedrag en wangedrag wordt verduidelijkt via de aanvullingen bij de
reglementen en komen op de site.
9.
Kamprechterverslagen.
2 kamprechterverslagen waar de vergunningsnummers ontbreken van de hoofdjury.
10. Homologatie zwembaden.
Nihil.
11. Homologatie Vlaamse records.
Nihil.
12. Varia.
Patrick maakt een document op waarbij actiepunten een deadline krijgen (indien realistisch) en waar een
verantwoordelijke voor de opvolging wordt aangeduid. Dit document wordt iedere maand opnieuw bekeken
en besproken.

Volgende vergadering donderdag 12 februari 2015 om 19u00 (burelen VZF)
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