1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1.

10 april 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren L. Henderyckx , R. Buggenhout, L. Van Laere,S. Leeten en P. Buvé,
B.Dewulf, S. Meyers (STC) en K.Vanbuggenhout.(TSC)

Samenstelling VSB.

Voorzitter: BUGGENHOUT R.
Ondervoorzitter/Secretaris: VAN LAERE L.
Leden: HENDERYCKX L. – LEETEN S. – BUVE P.
Afgev. Sportcel Zwemmen: BUGGENHOUT R. – VAN LAERE L. Res: BUVE P.
Afgev. Nationale Sportcommissie: BUGGENHOUT R. – VAN LAERE L. - BUVE P. Res:LEETEN S.
Examens en Opleidingen: HENDERYCKX L. en VAN LAERE L.
2.

Briefwisseling.

E-mail De Smedt Gudrun – official ZNA/20341/76.
Het VSB neemt kennis van de inhoud en de heer Van Laere Luc zal de betrokken persoon hierover persoonlijk
aanspreken.
Betrokkene zal gewezen worden op zijn taak en zijn verantwoordelijkheden. Deze materie zal ook besproken
worden op de bijscholingen.
3.

VZC 2014 – Programma.

Aan het programma van het VZC zullen de aflossingen 4 x 100m Vrije slag en de 4 x 100m Wisselslag voor zowel
de dames als de heren toegevoegd worden.
Deze aflossingen zullen gezwommen worden op de eerste twee dagen van de competitie. in de “Open Categorie”.
In de 4x100m Vrije Slag mogen enkel die zwemmers deelnemen die geen A-limiet hebben op de 100m Vrije Slag
vóór 23 juni 2014.
In de 4x100m Wisselslag mag enkel de stijl gezwommen worden waarop geen A-limiet werd behaald vóór 23
juni 2014.
De medailles voor de aflossingen worden uitgereikt op zondag, na controle van de effectief gestarte zwemmers.
Ploegen die samengesteld werden met één of meerdere zwemmers die toch een A-limiet behaald hebben vóór
23 juni 2014 worden alsnog geschrapt uit de uitslag.
4.
1.

Bijscholingen 2014 – examens.
Bijscholingen.
De bijscholing voor de Kamprechters( alle niveaus)- Jurysecretarissen en Starters Federatie Niveau zal
doorgaan in het Huis van de Sport in Berchem en dit respectievelijk op zaterdag 14/06 in de namiddag en op
21/06 in de voormiddag.
Er dient vooraf ingeschreven te worden en de bijscholing is verplicht.
De bijscholing voor de overige officials zal doorgaan in september op volgende locaties: De PinteAntwerpen-Leuven
Aan Sepp zal gevraagd worden om geschikte lokalen en datums vast te leggen.
Er dient vooraf ingeschreven te worden en de bijscholing is verplicht.
Aan Sarah zal gevraagd worden om alle clubs aan te schrijven en hen de lijst te bezorgen van hun
geregistreerde officials om deze,waar nodig, aan te passen.
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2.Examens.
De theoretische proef voor JF zal doorgaan op zaterdag 24 mei 2014 in het Huis van de Sport in Berchem.
Voorafgaandelijke is er een vrijblijvende voorbereidende les op dezelfde locatie op maandag 12 mei 2014.
Kandidaten kunnen zich nog steeds opgeven via Sepp.
De theoretische proef voor JP zal doorgaan op woensdag 17 september in het Huis van de Sport in Berchem.
Voorafgaandelijke is er een verlichte voorbereidende les op dezelfde locatie op woensdag 03 september
2014.
Kandidaten kunnen zich nog steeds opgeven via Sepp.
De heer D. Van Rumst zal naar aanleiding van de ADSR meeting uitgenodigd worden om op zondag
27/04/2014 zijn praktische proef als KP af te leggen.
L Henderickx en R Buggenhout zullen instaan voor de evaluatie en beoordeling.
5. Afschaffen Medische attesten -Forfaitboetes.
Vanaf 01 september 2014 worden zowel de Medische attesten als de forfaitboetes afgeschaft.
Dit zal zowel gevolgen hebben voor de opmaak van het voorprogramma, programma, wedstrijdverslag als de
administratieve afhandeling van de wedstrijden.
Aan de leden wordt gevraagd alle eventuele wijzigingen te bekijken.

6. Kamprechters verslagen.
Het VSB neemt kennis van het bijkomend verslag, opgemaakt door de kamprechter R. Haentjes , naar aanleiding
van de houding van de heer Stefan Obreno, trainer van BZK op de wedstrijd van 30/03/2014 in Eeklo.
Het VSB is van oordeel dat de kamprechter alle getroffen beslissingen genomen heeft in overeenstemming met
de vigerende regelementen.
Zij zijn ook de mening toegedaan dat het gedrag van de heer Obreno niet getolereerd kan worden.
Gelet op het feit dat het VSB niet meer kan optreden als tuchtorgaan zal dit verslag overmaken aan de RvB voor
verdere afhandeling en eventuele sancties te nemen.
7.
Nihil
8.

Goedkeuring wisselbekerreglementen.

Homologatie Vlaamse records.

Nihil

9.
Homologatie zwembaden.
Homologatie zwembad “ Ter Borcht” in Meulebeke.
Na kennisname van het homologatieverslag opgemaakt door de heer Ronny Buggenhout en van het proces
verbaal van de opmetingen van het bad, uitgevoerd THIELENS THOMAS- Landmeters-EXPERT te 9032
Wondelgem, wordt het gemeentelijk zwembad “ TER BORCHT” in Meulebeke gehomologeerd.

10.

Allerlei .

-

Reglementen
Volgende week zullen de leden in het bezit gesteld worden van een draft versie van de aangepaste
reglementen.

-

Stages TAK
Het VSB wenst nogmaals te benadrukken dat de dienstdoende kamprechter op wedstrijden instaat voor de
begeleiding van de stagedoende kandidaat officials en hen de taken toewijst die hij op dat ogenblik nodig
acht.

-

Kalenderzittingen provinciaal nieuveau.
De leden zullen binnen hun provinciaal bestuur polsen om de jaarlijkse kalenderzitting te laten doorgaan
eind mei, begin juni. De kalender kan dan opgemaakt worden voor de periode van begin september tot eind
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augustus volgend jaar.
-

BK 2015 -VK 2015.
Gelet op het feit dat binnen de provincies de kalenders voor 2015 werden opgemaakt en alle data reeds
bezet zijn wordt de beslissing genomen om in 205 nog geen afzonderlijk VK, los van de FSC te organiseren.
Vanaf 2016 zal dit wel mogelijk zijn.
Het VSB kan zich evenmin, om dezelfde reden zoals hierboven, vinden in het verplaatsten van de BK Open
2015 naar het weekend van 17-18-19-20/05.
Er wordt ook op gewezen dat er in het verslag van de NSC-zwemmen genoteerd werd dat de wijziging van
de datum “geen geval van overmacht is”.
Door de beide TD werd indertijd bij zowel de NSC- Zwemmen en Nationale Sportcel Zwemmen
aangedrongen dat de laatste wedstrijd (BK-OPEN) om zich te plaatsen voor de internationale tornooien
zouden plaatsvinden minstens 9 weken voorafgaand aan de internationale competitie, tijd die nodig is om
nog te kunnen pieken naar dit tornooi.
Het VSB is dan ook zeer verwonderd dat de BK Open 2015, voorzien 11 weken voor het EK2014 in Berlijn
alsnog verplaatst werd naar een latere datum.
Op de eerstvolgende vergadering van zowel de NSC- Zwemmen als de Nationale Sportcel zal dit nogmaals
aangekaart worden.

-

Records en prestatietijden.
Enkel de eindtijden die voorkomen in Swimrangkings kunnen aangenomen worden als record of
prestatietijden.
Tussentijden geregistreerd in Team Manager mogen wel gebruikt worden als inschrijftijden.

-

Startblokken rug.
Het is binnen de VZF toegestaan de hulpmiddelen om te starten in de rugslag te gebruiken voor zover zij
voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de FINA en gehomologeerd werden.

Volgende vergadering donderdag 08 mei 2014 om 19u00 (burelen VZF)
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