1.

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

1.
2.
-

3.

12 september 2013
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Henderyckx, L. Ulenaers , S. Meyers (STC)
B.Dewulf, L. Van Laere, L. Decoster, Vanbuggenhout K. (TSC)

Briefwisseling.
Uitnodiging FFBN – conferentie FINA reglementen – 18/10/2013.
Uitnodiging Paranthee – opleiding officials. Uitnodiging zal nog naar alle VSB leden doorgestuurd worden.
Mail Tom Callewaert – programma Vlaams Zomercriterium. Kennis genomen. De Voorzitter zal de mail
beantwoorden.
Verslag Trainerscommissie 03/09/2013 – Het VSB neemt kennis van het verslag.
Onderhoud met TSC.
Naar aanleiding van de geboorte van zijn dochtertje Amber heeft Koen zich verontschuldigd.
Het VSB wenst dan ook beide gelukkige ouders van harte te feliciteren met de gezinsuitbreiding.
Evaluatie Vlaams Zomercriterium- BK-Cat WE1 en WE2

Vlaams Zomercriterium
- Positieve reactie op de werkwijze voor het samenstellen van de jury (2 TO per baan).Slechts 2 aangeduide
officials zijn niet komen opdagen. De voorziene boete zal toegepast worden voor de clubs FIRST en DIZV.
-

Voor de editie 2014 overweegt het VSB om de A- zwemmers niet meer afzonderlijk te klasseren. De Azwemmers zullen echter enkel mogen deelnemen aan de nummers waarin ze geen A- tijd behaald hebben.
Vooraleer dit over te maken voor advies van de Vlaamse Trainerscommissie zal nagegaan worden of dit
technisch haalbaar is met de huidige mogelijkheden binnen Splasch en Swimrankings.

BK-WE1 – Genk
- Puike organisatie van de organiserende club. Wedstrijd kon op groot scherm zowel binnen als buiten buiten
gevolgd worden.
-

Competitie was iedere dag op een aanvaardbaar uur gedaan.

-

Blijkbaar waren enkele clubs niet op de hoogte van de bijkomende opwarming in het voormiddaggedeelte,
niettegenstaande dit reeds op de site stond van de KBZB op 09/06.

-

Problemen om iedere dag een voltallige jury samen te krijgen zullen voorgelegd worden aan de NSC.

-

Indeling van de reeksen was niet uitgevoerd zoals voorzien op de uitnodigingen. Dit probleem zal eveneens
aangekaart worden op de eerstvolgende vergadering van de NSC.

BK-WE2 – Antwerpen
- Indeling van de reeksen enkel op basis van gezwommen tijden in een 50m bad. In tegenstelling tot het BKWE 1 mag er hier van de zwemmers geëist worden dat ze moeten ingeschreven worden met een limiet
gezwommen in een 50m bad.
-

Medailleuitreiking bij de juniores en seniores zorgde voor wat problemen gelet op het feit dat de 8 snelste
tijden werden weerhouden voor de finale, waardoor er regelmatig, in beide categorieën, moest teruggegaan
worden naar de snelsten in de reeksen om het podium te vervolledigen. Hierbij stelt zich de vraag of er niet
moet gezwommen worden zonder finales.
Op de laatste vergadering van VTC werd dit reeds aangehaald maar zij zijn van oordeel dat het BK moet
behouden blijven met reeksen en finales (zie verslag VTC). Dit probleem zal voorgelegd worden aan de NSC
en zal het standpunt van de VTC naar voor gebracht worden.

OPGEMAAKT
20/09/2013

VERSTUURD
20/09/2013

OPMERKINGEN
26/09/2013

GOEDKEURING
27/09/2013

-

Gelet op het aantal deelnemers en de tijdsduur van de wedstrijden zou een aanpassing van het aanvangsuur
van inzwemmen aangewezen zijn. Probleem zal voorgelegd worden aan de NSC.

-

Werkwijze voor het samenstellen van de jury cfr. VZC- BK-WE1 zou ook hier aangewezen zijn.

4.

Aanpassen reglementen volgens FINA

-

Het herschrijven van de sportreglementen met administratieve bijlage, het implementeren van de nieuw
FINA reglementen en het herwerken van de verschillende cursussen voor officials is volop bezig, maar vergt
meer tijd dan aanvankelijk voorzien was. Tot op heden is er ook nog steeds geen duidelijkheid omtrent de
aanpassing en/of wijziging aan VLAREM.
Er dient ook nog gewacht te worden op de goedkeuring van het voorstel tot afschaffing van de AT en FFboetes dat zal voorgelegd worden op de AV van 2014.

-

Volgende realistische planning wordt opgemaakt:
Half april: bijscholing voor alle kamprechters
Maand mei-juni: bijscholing voor alle officials
September : toepassing van de herwerkte Sportreglementen

5.

Verwerking resultaten AEI/Splash/TOPTIME

-

Op het afgelopen BK-CAT-WE2 had he VSB een onderhoud met D. Verachten (TOPTIME) i.v.m. de
verwerking van de resultaten in Splash, doorgeven en/of eventuele aanpassingen AEI tijdopname tussen
Toptime - AEI installatie en Splash.
Aanpassen van AEI tijden is de verantwoordelijkheid van de jurytafel en moeten aldaar kunnen gewijzigd
worden vooraleer ze geofficialiseerd en meegedeeld worden.
Danny ging bekijken hoe we dit eventueel konden oplossen.

-

Er zal opnieuw contact opgenomen worden met Danny om te weten of er reeds een oplossing gevonden
werd.

6. Kamprechters verslagen.
Kamprechtersverslag UZKZ – 04.05.2013.
-

Het VSB neemt kennis van het verslag.
Tegenover de official in kwestie kan er echter geen sanctie getroffen worden daar zij als vergunninghouder
niet aangesloten is bij de VZF.

7.

Goedkeuring wisselbekerreglementen.

NIHIL
8.

Homologatie Vlaamse records.

100 VRIJE SLAG
50m SCHOOLSLAG
100m SCHOOLSLAG

BUYS K
JANSSENS K
JANSSENS K

BRABO
BRABO
BRABO

01/08/2013
03/08/2013
29/07/2013

BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

0.55.68
0.31.52
1.08.36

9.
Homologatie zwembaden.
Nihil
.
10.

Allerlei .

Nihil

Volgende vergadering donderdag 10 oktober
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