1.

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

1.

18 mei 2013
Antwerpen – Wezenberg zwembad
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L.De Coster, L.
Ulenaers, B.Dewulf, Vanbuggenhout K. (TSC)
S. Meyers (STC)

Briefwisseling.

Mail Jacobs Joeri (Secretaris Vl-Brabant)i.v.m. deelname van 10 jarigen aan de Provinciale
Kampioenschappen.
- Gelet op het feit dat deze mail ook gestuurd werd naar de VTC, zal het VSB het advies afwachten van deze
commissie.

2.

Onderhoud met TSC.

Koen brengt mondeling verslag uit over de behandelde agendapunten in de trainerscommissie.
De TC heeft nieuwe limieten vooropgesteld voor het VJK 2014. Pascale zal nog nagaan of deze werkbaar zijn
naar bezetting toe en of de verplichting moet opgelegd worden om het nummer te zwemmen waar ze limiettijd
op halen (te veel aantal reeksen 400m ?).
De filosofie blijft behouden dat er een limiettijd gezwommen moet worden op de 200 wis of de 400 vs om deel
te nemen en dat deze limiettijd kan gezwommen worden in klein bad.
Op de wedstrijd zelf zullen de groot bad tijden in de snelste series worden geplaatst. Inschrijvingen met
klein bad tijd worden in de traagste series geplaatst, zonder tijd.
Koen geeft ook toelichting bij de uitwerking van een nieuw Wedstrijdconcept Zwemmen binnen de VZF waarbij
het huidige Splash-concept zou worden omgevormd tot niet- vergunninghouder wedstrijden voor alle
zwemmers van 6-10 jaar. Het concept is echter nog niet volledig. Pas wanneer dit volledig uitgewerkt is zal dit
verder behandeld worden.
3.

SPLASH-programma.

Via Luc Henderyckx vernemen we dat de KNZB een voorstel zou overmaken aan GEOLOGIX i.v.m. een controle
functie van officials.
Aan Sepp wordt gevraagd overleg te plegen met de opgegeven contactpersoon van de KNZB wat het voorstel
precies inhoudt en na te gaan of dit ook niet ten goede zou komen aan de VZF. In MM is voorzien dat men een
jury kan aanduiden per dag gedeelte of sessie. In TM kunnen de clubs momenteel geen officials ingeven per
dag gedeelte.
Op het einde van dit zwemseizoen dient er een evaluatie te gebeuren van het ganse concept en moet er naar
oplossingen gezocht worden om een uniforme werkwijze aan te wenden bij het gebruik van het Splashprogramma (opmaak programma- verwerking en opmaak resultaten, enz…).

4.

Voorbereiding NSC-Zwemmen.

De leden overlopen de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst van de NSC-Zwemmen.
Een voorstel voor aanpassing van het programma BK-OPEN 2014, rekening houdende met het advies en het
voorstel van de VTC, zal overgemaakt worden aan de NSC.
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5.

Forfaitboetes – Medische Attesten.

Bart geeft toelichting bij de beslissing van de RvB i.v.m het afschaffen van de Forfaitboetes en de Medische
attesten. Het voorstel werd, mits enkele aanpassingen aangenomen en zou in voege kunnen treden van het
zwemseizoen 2014-2015 (begin september 2014) en na goedkeuring door de AV in 2014.

6. Kamprechters verslagen.
Nihil
7. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil
8.

Homologatie Vlaamse records.
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9.
Homologatie zwembaden.
- Na kennisname van het homologatieverslag opgemaakt door de heer Luc Henderyckx en van het proces verbaal
van de opmetingen van het bad, uitgevoerd BVBA IBENS Landmeters te Kontich, wordt het Zwembad
SPORTOASE ELSHOUT in Brasschaat gehomologeerd.
10.

Allerlei .

S.A.E.I- tijdopname.
Elk tijdopname-instrument dat door een official bediend wordt, dient beschouwd
als een chrono.
Een SAEI tijdopname apparatuur moet aanzien worden als gewone handchrono met de uitzondering dat bij de
start er niet moet afgedrukt worden en de tijdsopname automatisch gestart wordt.
Dit betekent dat de tijdopname gebeurt met 1 of 3 peren en is de procedure voor het toekennen van de officiele
tijd van toepassing zoals omschreven in de Sportreglementen Zwemmen – Handleiding voor officials Fina
technical Swimming Rules – SW11.3
Iedere peer mag maar door één official bediend worden. Het gebruik van 2 peren door 1 official is dus niet
toegelaten.

Volgende vergadering donderdag 20/06/2013 om 19u00 (burelen VZF)
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