VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Goedgekeurd verslag
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Zaterdag 17 maart 2012
Antwerpen (zwembad Wezenberg)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L. Ulenaers
De heer L. Grossen (TSC)
Verontschuldigd: De heren J. Stinkens, S. Meyers (sporttechnisch coördinator)
Uitgenodigd:
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 04 februari werd goedgekeurd
2. Briefwisseling
Nihil
3. Onderhoud met TSC
Lode geeft een overzicht van de tot op heden geselecteerde Vlaamse atleten, momenteel 9
zwemmers, waaronder 6 atleten van Brabo.
Gelet op het aantal atleten van deze club en met het oog op eventuele kwalificatiekansen
voorenkele zwemmers voor de OS stelt het VSB voor om R. Gaastra alsnog in de delegatie op te
nemen.
Het VSB betreurt het feit dat K. Buys niet zal deelnemen aan het EK, maar wenst zich niet te
mengen in de vooropgestelde voorbereiding van deze atlete naar de OS toe.
4. Kamprechterverslagen
Nihil
5. Goedkeuring wisselbekerreglementen
Nihil
6. Homologatie Vlaamse records
50m bad
BUYS KIMBERLY
BRABO
100m Rugslag

London

04-03-2012

01.01.86

7. Homologatie zwembaden
Nihil
8. Allerlei
Uitsluitingscodes:
Op vraag van de heer Toppet M (lid sportcommissie LFBN) zullen L. Van Laere en L. Henderyckx
op zondag 18/03 het VSB vertegenwoordigen in een overleg tot gemeenschappelijke en
eenvormige uitsluitingscodes.
Communicatie sportreglementen:
Reglementen:
Gelet op de vragen die gesteld worden over de schoolslag zal L. Ulenaers op de Fina clinic in Tokyo
duidelijkheid vragen omtrent de Fina Rule SW 7.1.
Digitale uitsluitingstabel.
Gelet op het feit dat in de huidige versie van TOPSWIM de uitsluitingscodes kunnen ingegeven
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worden en deze alzo afgedrukt worden op de uitslag is het gebruik van de digitale versie niet meer
aangewezen. Enkel een manuele versie moet nog gebezigd worden te behoeve van de K2Jurysecretaris en Micro.
Opleidingen en examens.
Het volgen van de theorieles en het afleggen van de theoretische proef Jurysecretaris Provinciaal
Niveau (JP) zal toegevoegd worden aan de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het
examen Kamprechter ( K2).
Les TAK2 in de provincie Antwerpen: in de loop van de maand september 2012.
Les/theoretische proef Jurysecretaris Provinciaal Niveau (JP) : oktober /november 2012 locatie:
Antwerpen
Lessen/theoretische proef Kamprechter (K2): November 2012 locatie: Antwerpen
Exacte data zullen volgen.
Gemengde competities.
Wedstrijden waarin zowel atleten van de VLG als vergunninghouders van de VZF deelnemen besluit
het VSB het volgende:
Enkel zwemmers van de VLG met een geldige competitievergunning bij één van de federaties van
de KBZB of bij een federatie van een land dat lid is van de FINA worden toegelaten om aan een
reguliere wedstrijd, samen met ander vergunninghouders van de VZF deel te nemen
Zwemmers van de VLG zonder competitievergunning bij één van de federaties van de KBZB of bij
de federatie van een land dat lid is van de FINA kunnen NIET aan regulier wedstrijden deelnemen.
Voor deze categorie moeten er afzonderlijke reeksen ingelegd worden en dan wordt deze wedstrijd
aanzien als voorbehouden wedstrijd.
Deze zwemmers mogen, indien ze geplaatst zijn voor de finale naar tijd en handicap, wel
deelnemen in een finale, uitsluitend met zwemmers van de VLG, indien van kracht zijnde
reglement voor die wedstrijd, dit toelaat.
Het is een atleet van de VLG, met een geldige competitievergunning bij één van de federaties van
de KBZB of bij een federatie van een land dat lid is van de FINA , steeds toegelaten om deel te
nemen aan de reguliere finale waarin hun plaats zal toegewezen worden naar gelang de
gezwommen tijd.
In dit geval kunnen zij niet deelnemen aan de finale, voorbehouden voor atleten van de VLG, voor
hetzelfde nummer en dezelfde afstand.
Zo hebben alle zwemmers van de VLG voor hun federatie dan ook een officiële tijd. De tijden
gezwommen in de voorbehouden wedstrijden kunnen door de VLG ook aangenomen worden als
officiële tijden.
Indien gemengde wedstrijden VZF/VLG doorgaan dient er steeds één official van de VLG aanwezig
te zijn om de uitzonderingsmaatregelen voor de VLG atleten te beoordelen en de reglementen
en/of uitzonderingen geldend voor de VLG toe te passen.
Dit besluit werd genomen om te vermijden dat atleten van ander bonden (triatlon, etc….) zouden
deelnemen aan officiele wedstrijden van de VZF zonder in het bezit te zijn van een CV vergunning.
Masterswedstrijden.
- Kamprechter zwemt niet mee in de wedstrijd
- Lange afstandswedstrijden: afstandsplaten mogen gedraaid worden door vrijwilligers, maar
op keerpunt moeten 2 officiële TAK’s fungeren als keerpuntrechter
Wedstrijden voor 9-10 jarigen.
Na evaluatie van de reglementering omtrent wedstrijden van 9-10 jarigen komt het VSB tot
volgend besluit:
Wedstrijden voor 9-10 jarigen moeten niet meer voor de pauze gezwommen worden en zij mogen
eventueel ook in de voormiddag zwemmen. De overige reglementering met betrekking tot
afstanden en stijlen blijft behouden.

Volgende vergadering: donderdag 12 april om 19h: burelen VZF
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