1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

12 februari 2015
Merelbeke (burelenVZF)
De
De
De
De

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

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1. Briefwisseling.
Er wordt kennis genomen van de brief van ZTZ (Tielt) i.v.m. startlijst Vlaamse Jeugdkampioenschappen.
Verslag Vlaamse Trainerscommissie (zie punt 5).
2.
-

3.
4.
-

Onderhoud met T.S.C.
Koen heeft een voorstel wedstrijdconcept jeugd uitgewerkt (meisjes tem 13, jongens tem 14). Dit is eerder
ook al besproken op de trainerscommissie, waar de opmerking was om dit open te stellen voor alle leeftijden
en met minder aflossingsnummers te werken. De topsportcommissie stelt ook dat indien hiermee verder
wordt gegaan, dat het inderdaad open gesteld moet worden voor alle leeftijden. Koen geeft aan dat het
voorstel is uitgewerkt met als doelstelling de jeugd te stimuleren om in de loop van een seizoen alle
nummers van het Olympisch programma te zwemmen.
Indien er verder wordt gewerkt met het concept moet het dus aangepast worden (toevoegen oudere
leeftijden), zal er bekeken worden of de initiële doelstelling bereikt kan worden met een aangepast concept
en zal het besproken moeten worden met de verschillende stakeholders.
Het zou wenselijk zijn om in het nieuwe concept, in functie van de verplichte nummers op het VJK, om
wedstrijden in te passen voor de 10 jarigen.
Nieuw wedstrijdconcept ook voorstellen aan de provinciale besturen, om zodoende rekening te kunnen
houden met hun opmerkingen.
Sensibilisering van de trainers zal hier ook van groot belang zijn.
Resultaten theoretische proef en herproef kandidaat kamprechters.
De 6 geslaagde kandidaten voor de theoretische proef kunnen in samenspraak met hun provinciale
verantwoordelijke beginnen aan hun praktische stage en praktische proeven.
2 kandidaten zijn niet geslaagd voor de theoretische proef.
Resultaten praktische proef kandidaten jurysecretaris federatie.
2 kandidaten zijn geslaagd voor hun praktische proef die ze afgelegd hebben bij Luc Van Laere tijdens de
VJK.
1 kandidaat is geslaagd voor zijn praktische proef afgelegd bij Luc Van Laere in eigen provincie.

5. Verslag Vlaamse Trainerscommissie (08-02-2015).
-

-

FSC 2016
Voorstel om de Flanders Speedo Cup 2016 te laten doorgaan op 23-24 januari 2016.
Limietijden voor Flanders Speedo Cup mogen scherper (ook maar 1 limiettijd nodig) en er zijn geen B-finales
nodig.
Limieten moeten kunnen gezwommen worden tot inschrijvingsdatum.
Reglementering:
Waarom kunnen buitenlandse atleten nog later inschrijven en de Vlaamse zwemmers niet?
VJK 2016
Voorstel om de Vlaamse Jeugdkampioenschappen te laten doorgaan op 5-7 februari 2016
- Reglementering:
Op de VJK is er een verschil tussen de datum waarop de limiettijd moet behaald worden en de datum
waarop de tijden van de andere wedstrijdnummers moeten behaald worden.
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- Voorstel datums VJK:
2016: 6-7/02 (1e weekend krokus)
2017: 11-12/02
2018: 10-11/02 (1e weekend krokus)
2019: 9-10/02
2020: 8-9/02
Voor het VJK de mogelijkheid geven om in te schrijven met 25m-bad tijden (die dan geconverteerd worden
naar 50m-bad tijden).

-

VK 2016
Voorstel om de Vlaamse kampioenschappen te laten doorgaan op 27-28 februari 2016.
Limiettijden voor Vlaamse kampioenschappen niet te scherp maken en wel meerdere limiettijden (per
categorie) net zoals de medailles (15-16j /17-18j/ +18j).
Algemene opmerking.
- reglement grondig herbekijken en waterdicht maken.

6. Evaluatie Flanders Speedo Cup en Vlaamse Jeugdkampioenschappen.
-

Evaluatie en aanpassingen
Er moet, voor de wedstrijden georganiseerd door de V.Z.F, een voorprogramma opgemaakt worden in Meet
Manager, net zoals voor de andere wedstrijden.
Jury moet opgenomen worden in MM.
Er zal voor al deze wedstrijden een nieuw en duidelijk reglement opgemaakt worden vóór eind april 2015,
om discussies zoals dit jaar te voorkomen.
De inschrijvingsmodaliteiten zullen ook opgenomen worden in de sportreglementen.
FSC 2016
Voorstel om de Flanders Speedo Cup te laten doorgaan op 23-24 januari 2016.
Er wordt 1 limiet bepaald en er worden geen B-finales gezwommen. De limieten zullen kunnen gezwommen
worden tot inschrijvingsdatum.
Eén reglement voor zowel buitenlanders als Vlamingen.
Wedstrijd zou niet meer in aanmerking komen als selectiewedstrijd voor Internationale tornooien.

-

VK 2016
Vlaamse Kampioenschappen in 2016 voor de 15-16/17-18 en seniores worden afgesplitst van de FSC en
zouden eventueel doorgaan op 27-28 februari 2016 gelijklopend met de Kampioenschappen van de FFBN .
Er zal gezwommen worden met reeksen en finales.
VK2016 en Kampioenschappen FFBN zouden gelden als selectiemoment voor Internationale tornooien.

-

VJK2016
De Vlaamse Jeugdkampioenschappen zullen doorgaan op 5-7 februari 2016.

-

7. Niet-bijgeschoolde officials.
-

Wij wachten op de lijst van de schrappingen door de clubs om definitief de officials te schrappen.
De definitieve lijst zou naar de kamprechters moeten gestuurd worden, zodat zij effectief kunnen ingrijpen
indien een geschrapte official zich toch zou aanmelden.

8. Agendapunten Nationale Sportcommissie zwemmen.
De e-mail van Rik Valcke i.v.m. Lander Hendrickx wordt besproken tijdens de bijeenkomst van 16 februari
2015 om 17.00 uur.
9. Aanpassingen uitsluitingcodes en zwemreglementen.
- Tijdens de bijeenkomst van de Nationale Sportcommissie Zwemmen van maandag 16 februari 2015 om 17.00
uur worden de codes aangepast.
- Bij de cursus TAK moet een aanpassing gebeuren bij het keerpunt rugslag (bewust of onbewust de muur
aanraken na de buikligging).
- Plaats van de starter, afhankelijk van de plaats van de elektronische tijdopname.
10. Kamprechterverslagen.
Nihil.
11. Homologatie zwembaden.
Nihil.
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12. Homologatie Vlaamse records.
Lander Hendrickx (BEST) – 400 meter vrije slag – Antwerpen (24-01-2015) – 03’50”66
13. Varia.
Iedere provinciale verantwoordelijke moet regelmatig de wedstrijden nakijken en afsluiten of een e-mail
sturen naar Martine.

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