1.

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

11 december 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Luc Van Laere.
De heer Sepp Meyers (sporttechnisch coördinator).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).
De heer Bart Dewulf (lid van Beheerraad).

Uitgenodigd:

1. Briefwisseling.
Nihil.
2.

Onderhoud met T.S.C.

-

Nihil.

3.

Leeftijdsgrens officials.

4.
-

Er wordt niets gewijzigd aan de leeftijdsgrens naar analogie met de FINA. Er wordt een antwoord gestuurd
naar de Raad van Bestuur met de motivatie.
Resultaten theoretische proef kandidaten Kamprechter.
5 kandidaten zijn weerhouden voor een mondeling gesprek, 2 kandidaten worden uitgenodigd voor een
theoretische herproef, 1 kandidaat is niet geslaagd. De kandidaten worden per e-mail verwittigd en
uitgenodigd voor 20 december 2014.

5. Powerbands en tapes.
-

Alles wat het drijfvermogen niet verhoogd, wordt toegelaten: festivalbandje uit stof, kettinkjes, elastiekjes.
De drijfvermogenverhogende zaken zoals plastieken armbanden en armbanden met batterijen worden niet
toegelaten. We rekenen op iedere kamprechter en official om dit duidelijk en uniform toe te passen.
Tapes zijn NIET toegelaten.

6. Uitsluitingscodes.
-

Op de site van de K.B.Z.B. zal de nieuwe versie te downloaden zijn en treedt in voege vanaf 1 januari 2015.

7. Kamprechterverslagen.
Nihil.
8. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
- Nihil.
9.
-

Homologatie Vlaamse records.
Kimberly Buys: 50 meter vlinderslag – 25.72 + 100 meter vlinderslag – 56.74
Pieter Timmers: 100 meter vrije slag – 46.82
Louis Croenen: 200 meter vlinderslag – 1.53.13
Emmanuel Vanluchene: 100 meter wisselslag – 52.63

10. Homologatie Zwembaden.
Het zwembad van Beringen is gehomologeerd, zowel zonder als met de A.E.I. Aqua Touch aantikpanelen
door de heer Luc Henderyckx.
11. A-limieten 2015.
De nieuwe limieten zijn opgemaakt op basis van de Rudolphtabellen 2014 en goedgekeurd en verschijnen op
de site van de V.Z.F.
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12. Onderwerpen Provinciaal Beraad.
Deze onderwerpen zijn besproken en worden door de heer Patrick Buvé beluisterd en gecommentarieerd op
het Vlaams Interprovinciaal Beraad van 13 december 2014.
13. Varia.
Er zijn 25 inschrijvingen voor de laatste verplichte opleiding voor TAK, JP en SP in Vilvoorde op 13 december
2014.
De limiettijden voor deelname aan de Flanders Swimming Cup dienen gezwommen te worden in een 50
meterbad.
De leden van het V.S.B.-zwemmen zullen in Assist de namen van de officials kunnen raadplegen.

Volgende vergadering donderdag 8 januari 2015 om 19u00 (burelen VZF)
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