1.

VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:

30 juli 2020
Via Microsoft Teams op afstand
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés,
Danny Uyttersprot, Luc Van Laere (leden V.S.C.-zwemmen).
Mevrouw Pascale Verbauwen (personeelslid V.Z.F.)
Mevrouw An Rydant (algemeen directeur V.Z.F.)
De heer Thierry Dolet (lid V.S.C.-zwemmen).

1.

Verwelkoming.

-

Voorzitter Ria verwelkomt iedereen.

2.

Corona.

-

-

-

3.
-

4.
5.

Heropstartplan.
§
Het aantal aanwezigen (sporters – begeleiders – toeschouwers) zal uiteindelijk bepaald worden door de
lokale overheid.
§
Voorstel om bij wijzigingen de versie te vermelden en de laatste aanpassen in fluogeel markeren.
§
Heropstartplan van onze Waalse collega’s: loopt parallel met dit van de V.Z.F., mt uitzondering van “geen
onderscheid leeftijden” en “wedstrijdduur 4 uur”.
Wedstrijdkalender clubs/V.Z.F.
§
Overzicht + VJK 25 meter
•
Momenteel zijn er reeds diverse schrappingen door de clubs.
•
Ideaal zou zijn dat er per provincie 1 zwembad voldoet aan alle maatregelen om alle provinciale
kampioenschappen daar te laten doorgaan.
•
ZB Diksmuide organiseren het VJK 25 meter.
Lange afstand in Corona tijden: alles blijft volgens de reglementen en de coronamaatregelen – eventueel
wedstrijd herleiden naar minder banen – bel gebruiken i.p.v. fluitje aan de startzijde.
Elektronische fluit versus handfluit: iedereen vraagt aan de kamprechters/starters wie er momenteel bereid is
om wedstrijden te leiden/te starten – gezamenlijke aankoop via V.Z.F..
Vormingsparcours Officials.
§
Korte wedstrijden / weinig wedstrijden / (te) weinig reeksen: kandidaten doen hun aanvraag en dit wordt
wedstrijd per wedstrijd bekeken.
Corona-checklist Kamprechters: Ria maakt een checklist op.
§
Overleg West-Vlaamse Kamprechters: voorzien 2de helft september.
§
Overleg Vlaams-Brabantse Kamprechters: 19 september 2020.
§
Overleg Oost-Vlaamse Kamprechters: voorzien in september.
Zwembaden.
Brochure homologatie zwembaden + checklist: Luc H. stuurt de herwerkte brochure door naar Sarah om op de
website van de V.Z.F. te plaatsen.
Homologatie zwembaden.
§
Oostende: 1 oktober 2020.
§
Middelkerke: 2de helft 2021.
§
Blankenberge: eerste contacten gelegd.
§
Avelgem: eerste contacten gelegd.
§
Tremelo: homologatie startblokken.
Nieuwe website V.Z.F..
Eind september verschijnt de nieuwe website met een onderdeel voor iedere provincie. Luc H. en Luc V.L.
bewerken het gedeelte officials en opleidingen.
Varia.
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-

-

Aflossingzwemmers dienen ook voor de “Vlaamse Kampioenschappen” niet meer vooraf nominatief worden
ingeschreven, enkel de ploeginschrijving volstaat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het wedstrijdreglement.
Vraag van Speedo om een pop-upstand te plaatsen tijdens VJK 25 meter: Danny kijkt na in het ‘Protocol van
Sport Vlaanderen’ en doet eventueel navraag bij ZB om te kijken of er een afgesloten ruimte beschikbaar is om
deze te plaatsen. "Pop-up standen kunnen enkel als de ruimte het toestaat volgende de geldende "Coronamaatregelen" van de overheid,en mits toestemming van de zwembadbeheerder".
Aanpassingen/interpretaties: Luc H. laat die op de site zetten en in september verschijnt dan het nieuwe
reglement.
Algemene Vergadering V.Z.F. zal doorgaan op 5 september 2020 via Microsoft Teams.
Volgende vergadering: donderdag 10 september 2020 om 20.00 uur via Microsoft Teams.
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