1.

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

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

Uitgenodigd:

1.
-

2.
3.
4.
-

Briefwisseling
Interpellatie R.G.S.C.: niet reglementair ingediend, dus niet ontvankelijk.
Interpellatie A.Z.V.: Ronny bereidt een antwoord voor.
E-mail van MOZKA i.v.m. leveren officials: club heeft nog 7 officials, dus geen uitzondering.
E-mail van WST.: 1 jaar vrijstelling vanaf 1 april 2015.
E-mailverkeer van provincie Limburg i.v.m. goedkeuren voorprogramma’s: Luc Henderyckx keurt de
voorprogramma’s goed indien deze voldoen aan de gestelde en door Jacqueline Geelen namens de provincie
Limburg aanvaardde voorwaarden.
Onderhoud met T.S.C.
Nihil.
Overzicht bijeenkomst Nationale Sportcel van 11 maart 2015.
Luc overloopt het voorlopige verslag met de besproken zaken.
Niet-bijgeschoolde officials.
Pascale bezorgt ons de aanwezigheidslijsten van de bijscholingen in de diverse provincies.

5. Kamprechterverslagen.
-

Wedstrijd LZV van 22 februari 2015: GBZ heeft voldoende officials geleverd in tegenstelling tot
wedstrijdverslag.
Wedstrijd D.M.B. van 11 januari 2015: wedstrijdverslag is niet volledig: aantal individuele starten na uiterste
datum afmelden, aantal forfaits op uitslag en aantal starten aflossingsploegen zijn niet vermeld.
Wedstrijd K.V.Z.P. van 1 februari 2015: geen stagairs of kandidaten tak noteren op wedstrijdverslag.

6. Homologatie zwembaden.
-

Patrick gaat het zwembad van Maasmechelen controleren op 18 maart 2015.
Ronny deelt mee dat het zwembad van Brugge eind mei 2015 zou klaar zijn.

7. Homologatie Vlaamse records.
Nihil.
8. Werkdocument Vlaamse Jeugdkampioenschappen.
- Ronny zal het document herwerken rekening houdend met de opmerkingen. Er zouden maximum 6 nummers
individueel mogen gezwommen worden, los van de lange afstanden en de aflossingen.
- De minima voor de 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag moeten op voorhand gezwommen
worden, maar zijn niet verplicht te zwemmen op de V.J.K.
- Deze punten worden meegenomen naar de volgende vergadering.
9.
Gebruik van tool i.v.m. opleiding officials.
Indien Martine aanpassingen moet doen mag zij de wedstrijd niet afsluiten, anders kunnen er geen
aanpassingen meer gebeuren.
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24/03/2015	
  

10. To do list.
Patrick werkt deze bij en stuurt die door naar Ronny.
11. Varia.
Positie bij de start: er is niet specifiek vermeld dat de voorste voet aan de rand van de startblok moet staan
maar de zwemmer zal daardoor zeker geen goede startpositie kunnen innemen.
Opleiding JP: Luc V.L. maakt een voorbeeld met samenvoegen van reeksen en het herschikken van de
startkaarten.
Boekjes officials: Luc V.L.zorgt dat Pascale deze in haar bezit krijgt en na afstempeling doorstuurt naar de
betreffende officials.
Datum kalenderzitting: vanaf 2016 kan dit half april, zodat de clubs tijdig hun zwembad kunnen vragen.

Volgende vergadering donderdag 9 april 2015 om 19u00 (burelen VZF)
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