1.

VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
1.

23 november 2020
Via Microsoft Teams op afstand
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés,
Danny Uyttersprot, Thierry Dolet, (leden V.S.C.-zwemmen).
Mevrouw Pascale Verbauwen (personeelslid V.Z.F.)
Luc Van Laere
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid V.Z.F.)

Verwelkoming.
Voorzitter Ria verwelkomt iedereen.

2.
-

-

-

-

Corona.
Situatie: geen wedstrijden meer tot voor het tweede weekend van januari (gesteld dat de zwembaden
heropenen 14 december + 4 weken).
Het protocol “heropstart wedstrijden” zal opnieuw op de website verschijnen met de voorgestelde
aanpassingen:
§
Duidelijke melding dat het gaat om uitzonderingen in Corona tijd, geen reglementswijzigingen.
§ Aanpassingen leeftijdsgroepen: 9 tot 14 jaar, 15 jaar en ouder (voor een betere verdeling van het
“deelnemersveld”).
§
Allen moeten mondmasker dragen!
§
Inschrijftijden van 1 januari 2019 tot 2 weken voor de uiterste datum van inschrijving (afhankelijk van de
gestelde inschrijfdatum).
§
Maximum 3 VP per dag (maximum 3 uur per sessie, boete tijdsoverschrijding blijft voorzien) waarbij de
laatste/avond sessie wordt voorbehouden voor de oudste leeftijdscategorie.
§
Duidelijk stellen: “minimum bezetting aantal officials” is norm, maar kamprechter bepaalt zijn jury; boetes
voor clubs blijven wel voorzien bij een tekort van aangemelde officials.
§
ENKEL IN CORONATIJD bij A.E.I. tijdopname gelden volgende richtlijnen bij één official per baan: :
1. Bediening van zowel peer (in de goede hand) als (chrono in de minder goede hand).
2. Chronotijd wordt enkel op programma/startlijst geschreven voor in het geval er GEEN A.E.I. en
GEENS.A.E.I. tijden zijn, anders moet de tijd toch bij iemand ‘vreemd’, meestal officieus worden
gevraagd.
3. Bij groter verschil dan 30/100sten tussen A.E.I. en S.A.E.I. primeert de A.E.I. tijd en worden GEEN
vergelijkingen gedaan met de chronotijd. ENKEL een tegenstrijdige unanieme aankomstvolgorde, als die
er is, kan reden zijn om de S.A.E.I. tijd toe te kennen.
4. Er wordt dus ENKEL gebruik gemaakt van de chronotijd ALS WEGENS EEN TECHNISCH DEFECT GEEN
A.E.I. OF S.A.E.I. TIJD BESCHIKBAAR IS.
§
Inge zal een voorstel aanpassing tekst heropstartplan opstellen en het overmaken aan Thierry en Etienne.
Startgelden: de V.Z.F. heeft gemeld dat de 0,7 euro, voorzien voor de V.Z.F. die in het startgeld inbegrepen is,
dient teruggestort te worden aan clubs als ze toch niet deelnemen aan wedstrijden na inschrijving. Het overige
deel van de betaalde startgelden is te regelen tussen de clubs (de organiserende club heeft onkosten gemaakt,
de niet-deelnemende club dient met de organiserende club in overleg te gaan). Dit zal ook vermeld worden in
het heropstartplan. De V.Z.F. komt niet tussen bij een geschil tussen clubs.
Publicatie documenten:
Het VSC Zwemmen vraagt transparantie in de communicatie naar de clubs toe:
•
dat er niet te veel verschillende documenten worden gepubliceerd en documenten die niet meer van
toepassingen zijn worden verwijderd.
•
Dat, indien maatregelen wijzigen door beslissingen van de overheid en/of VZF deze wijzigingen /
aanpassingen als “flash” bericht verschijnen, om vervolgens zo snel mogelijk opgenomen te worden in het
heropstartplan met een duidelijke melding dat het om een update, een aanpassingen gaat (bold, …).
Kalender wedstrijden, berichten over wedstrijden, VP: steeds vermelden of goedkeuren “onder voorbehoud”.
Het FSC gaat door gezien belangstelling van onze elitesporters en buitenlanders, als dit kan voor de overheid
(het wedstrijdbad van de Wezenberg is momenteel niet verwarmd).
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-

3.
4.
-

5.
6.
7.

Wedstrijd Aarschot – tijdsoverschrijding was kennelijk te wijten aan een trager verloop dan verwacht van de
starten (zeker bij rugslag en bij 50 m wedstrijden). Het VSC Zwemmen beschouwt:
§
Dat de organiserende club de mogelijke vertragingen moet inrekenen (norm: gewone tijdsduur x 1,2).
§
Dat de organiserende club voor deze wedstrijd het voordeel van de twijfel verdient (Luc H zal Martine
contacteren).
§
Dat de kamprechter een grote verantwoordelijkheid heeft om dergelijke discussies te vermijden door een
correcte reden op het kamprechter verslag te vermelden
Opleidingen.
Voorgestelde data TAK-opleidingen worden gepubliceerd.
Ook opleidingen K en JF worden voorzien, data later.
Zwembaden.
Oostende: Het bad werd niet gehomologeerd wegens niet conform. Er wordt een nieuwe homologatie voorzien
midden december.
Wezenberg trainingsbad: wordt niet gehomologeerd gezien landmetersverslag niet OK : geen 50m.
Heist-op-den-Berg: gehomologeerd met en zonder AEI.
De VSC Zwemmen stelt vast dat de V.Z.F. geen onkosten aanrekent voor een homologatie die in orde is bij een
eerste aanvraag, maar dat stelt voor dat wel onkosten worden aangerekend als een lid van de VSC Zwemmen
meerdere malen moet terugkeren voor tekorten die vermeden hadden kunnen worden, deze extra
homologatiebezoeken worden doorgerekend. Voorstel wordt gedaan bij de RvB.
Aanpassing reglementen.
Voorstel: Schrappen van “de verplichting van inschrijftijd voor een 400 m vrije slag bij de 9- en 10-jarigen”
wordt bekrachtigd. Een verplichte inschrijftijd voor 800 en 1500 m vrije slag vanaf 11 jaar wordt WEL behouden.
Voorstel: “organiserende clubs mogen geen wedstrijddelen schrappen indien een tekort aan deelnemers voor dat
nummer”, bv. Een 200 m vlinderslag met maar één kandidaat deelnemers moet WEL kunnen doorgaan.
Voorstel: schrappen van uitsluitingscode SW 2.1.7
Luc Henderyckx zal een voorstel maken voor wijziging reglementen.
Wedstrijdverslagen en lijsten officials
Wedstrijd d.d. 11/10 met extra verslag wegens uitsluiting SW 2.1.7: VSC Zwemmen heeft kennis genomen,
geen gevolg.
Melding “wangedrag” op wedstrijdverslag: de RvB neemt geen bijkomende actie.
Leden VSC Zwemmen zullen fungeren van officials blijven controleren met in acht name Corona tijd.
Benoemingen.
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Vlaamse records.
Melding van het Belgische en dus ook het Vlaamse record Lander Hendrickx 800 m vrije slag in 25 m bad:
7’43”81, Budapest, 21/11/2020.
Deelname vergaderingen KBZB.
Tijdelijke vervanging Luc Van Laere (Ria als ondervoorzitter NSC, Danny als bijkomend lid, Ria ook in Sportcel).
Luc H. zal dit per mail bevestigen aan KBZB/FFBN.

10. Varia.
-

Er wordt herinnerd aan de leden van de VSC Zwemmen een foto over te maken aan de V.Z.F. voor de nieuwe
website (mail Sarah).
Luc H. stelt voor om de maximum leeftijd van kamprechters op te trekken naar 67 jaar (inclusief) gezien de
vertraging in de opleidingen door Corona, en om het aantal kamprechters te kunnen blijven verzekeren (de
aanvangsleeftijd blijft maximum 55 jaar). VSC verklaart zich akkoord.
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In de komende 14 dagen zal er overleg zijn met de provinciale besturen die dat wensen voor de bespreking van
de toekomstige werking. Inge zal de kandidaten opvragen van provinciale besturen en/of clubs. De leden van de
VSC Zwemmen zullen tevens uitgenodigd worden.
De leden van de VSC Zwemmen vragen dat Inge voortaan in “stand by” kan voorzien worden voor de
vergaderingen van deze commissie, dit als zwem technisch coördinator.
Volgende bijeenkomst: donderdag 17 december 2020 om 20.00 uur via Microsoft Teams.
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