1.

VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
1.

16 december 2020
Via Microsoft Teams op afstand
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Etienne Desfossés,
Danny Uyttersprot en Thierry Dolet (leden V.S.C.-zwemmen).
De dames Inge Leeten en Pascale Verbauwen (personeelsleden VZF)
Luc Van Laere

Verwelkoming.
Voorzitter Ria verwelkomt iedereen.

2.
-

-

-

3.
4.
5.
6.
-

Corona.
Situatie: geen wedstrijden meer tot (hopelijk ten laatste) aanvang februari (behalve FQM, dit wordt hopelijk
bevestigd op 18/12 door Federaal Overlegcomité, dan volgt protocol VZF onder goedkeuring VSC zwemmen). De
planning van de VJTC (vroegere VJK) wordt vanaf half januari opgenomen.
Voorstel verhoging maximum duur wedstrijden: dit blijft 3 uur, als er door bijzondere omstandigheden een
tijdsoverschrijding is van meer dan 15’ wordt er gevraagd dat de dienstdoende kamprechter eventueel een extra
verslag maakt om dit al dan niet te rechtvaardigen. De VSC zwemmen behoudt de finale beslissing om de boete
al dan niet te bekrachtigen.
Periode inactiviteit officials:
•
De totale periode van inactiviteit door Corona zal niet mee tellen om het minimum aantal keren fungeren
binnen de normaal voorziene termijn te bepalen.
•
De clubs kunnen zelf reeds proactief voorstellen welke officials te schrappen, de leden van de VSC
Zwemmen zullen dit nadien checken.
•
Vormingstraject TAK: theorie in voorjaar 2020, maar verdere opleiding veel later; te bekijken per provincie.
Elke kandidaat terug voorzien in de theoretische opleiding is geen optie.
Leeftijdsgroepen: er wordt bepaald om de groepen op te delen in 9 tot 14-jarigen en 15+. Mondmasker
verplicht voor allen, waarbij de kamprechter moet toezien op naleving met nodige soepelheid voor de jongste
deelnemers.
FQM 2021 (vervangt meeting FSC):
§
Voorstel jury van Ria goedgekeurd.
§
Oproep tot bijkomende officials via leden van de VSC Zwemmen.
§
Live Stream nog te bepalen.
§
Finales: te vermelden in wedstrijdreglement (8 in A en 8 in B finale, als er na afzegtermijn van 30’
onvoldoende zwemmers (11 of meer in totaal) overblijven, wordt er geen B-finale georganiseerd)
§
“Medailleceremonie”: zeer kort verloop.
Opleidingen.
Voorgestelde data TAK-opleidingen zijn gepubliceerd op website, in Vlaams Brabant op 20/3 i.p.v. 21/3..
Zwembaden.
Oostende: Het bad wordt gehomologeerd cfr. verslag van Danny.
Na handtekening van Ria, graag kopie van dossier aan Etienne voor update globaal dossier.
Aanpassing reglementen.
Voorstel schrapping van uitsluitingscode SW 2.1.7 te bespreken met FFBN, dan KBZB.
“Wangedrag”: zwemmer niet verder te vermelden in uitslag. Luc zal voorstel aanpassing SR opstellen.
Wedstrijdverslagen en lijsten officials
Nieuwe input (16/12) fungeren tijdens wedstrijden (‘opvolging officials’) te bekijken door leden van de VSC
Zwemmen.
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7.
8.
9.
-

Print van lijst officials zal niet meer gebruikt worden, rapport via software volstaat. Luc zal voorstel aanpassing
SR opstellen.
Leden van de VSC zwemmen zullen de wedstrijden afsluiten via deze software.
Benoemingen.
Nihil
Vlaamse records.
Melding van het Belgische en dus ook het Vlaamse record Louis Croenen 100 m vlinderslag in 50 m bad: 52”10,
Rotterdam, 4/12/2020.
Leden VSC Zwemmen.
Tijdelijke vervanging Luc Van Laere: Ria zal Mark Van Den Bosch uitnodigen en Jasper Herman informeren
Luc VL zal blijvend uitgenodigd en geïnformeerd worden.

10. Varia.
-

-

Vernieuwing logo:
a. De leden van de VSC Zwemmen opteren om de kleur van het T-shirt/polo wit te houden.
b. Luc zal lijst bezorgen aan Inge van de aan te passen documenten wegens oud watermerk VZF.
Limieten Haaien en A-tijden: Inge zal de vraag stellen deze te behouden (via Tech. Dir. Lode).
Cumul leden VSC in Regionale commissie: niet voorzien, maar deelname aan werkgroep kan wel.
ADSR: gezien dit een selectiewedstrijd is, voorzien op de internationale-kalender:
a. Geen VP voor reeksen en finales, uitnodiging volstaat
b. Wel VP voor jeugdwedstrijden PM.
c. LEN-waarnemer: Etienne zal vragen aan Wouter Georges of het OK is dat Tim Marichal als LEN-starter
aanwezig is om aan deze vereiste te voldoen.
Melding: vertrek Wouter Georges bij KBZB.
Mandaat leden VSC Zwemmen: verlenging periode van leden tot 2021 zal besproken worden door
Bestuursorgaan VZF.
Volgende bijeenkomst: maandag 18 januari 2021 om 19.30 uur via Microsoft Teams.
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