Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

6/12/2016

Interprovinciaal beraad è VOORLOPIG VERSLAG
Datum: zaterdag 26/11/2026
Locatie:
Hotel restaurant Otus,
Oosterzelesteenweg 4
9230 Wetteren.

Aanwezig:
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE.
Fernand Van Huyneghem Voorzitter VZF (Verontschuldigd)
Maurice Van de Voorde Ondervoorzitter VZF

VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN:
Luc Van Laere

VZF PROV ANTWERPEN:
Emiel Livens

Voorzitter

Maria Vangheluwe

Penningmeester

Dom Leo

Bestuurslid

Wouters Alfons

Bestuurslid

Torfs Agnes

Secretaris (Verontschuldigd)

Jan Ver Elst

Sportsecretaris (Verontschuldigd)

VZF PROV WEST-VLAANDEREN
Els Allegaert

Voorzitter

Danny Uyttersport

Ondervoorzitter-secretaris (Verontschuldigd)
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Borelli Stéphanie
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Maurits Goossens
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VZF PROV VLAAMS-BRABANT
Wim Stevens

Voorzitter

Veerle Schreurs

Ondervoorzitter

Nico Ricquier

Bestuurslid

VZF PROV OOST-VLAANDEREN
Erik De Vos

Voorzitter

Henri Van Damme

Ondervoorzitter

Luc Van Den Broeck

Penningmeester (verontschuldigd)

Ria Flieberg

Secretaris

Greta Crul

Sportsecretaris

Koen Van Heghe

Bestuurslid

Eric Willems

Bestuurslid (verontschuldigd)

Aanvang – 10u00
Einde – 12u00
Agendapunten
Welkomstwoord door de voorzitter, Erik De Vos. Daarna wordt het woord aan de secretaris
gegeven.
Goedkeuring verslag vorige vergadering zaterdag 29/11/2015 te Antwerpen.
Verslag werd goedgekeurd.

VZF PROV VLAAMS – BRABANT :
Voorstellen van Criterium Vlaams-Brabant(= CVB)
Is een B circuit in een nieuw concept.
De procincie legt het programma vast. Als zwemmers het volledige programma gezwommen
hebben, hebben ze het circuit volledig gezwommen. A en B zwemmers mogen deelnemen en
er is een afzonderlijk klassement. Om de wedstrijdduur te kunnen inschatten wordt er met
voorinschrijvingen gewerkt. Vol is vol. Momenteel kunnen alleen zwemmers uit de provincie
deelnemen. Na evaluatie wordt dit laatste opnieuw bekeken.
Voor deelname aan het BK en VJK moeten de zwemmers alles doorzwommen hebben.
Clubs kunnen hun kandidatuur voor inrichten stellen via de kalender en zo gebeurd de
toewijs door de provincie.
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Wild cards : welke zijn de criteria waarvoor deze worden uitgereikt?
o

Antwoord VZF : er is geen willekeur, het geldt alleen voor deelname aan Olympische
spelen, Wereldkampioenschappen en misschien ook voor de Europese
jeugdkampioenschpapen. Het kan bekeken worden voor de limieten van deelname aan
aflossingen.

o

Vraag van de vergadering aan de VZF: kan men geen gecorrigeerde tijden
toestaan/beijken = 25m bad tijd omrekenen naar 50m bad?

Gehoorbescherming op wedstrijden.
Vl-Brabant heeft zelf het initiatief genomen om oordopjes aan te bieden aan de officials.
De vraag wordt gesteld aan de VZF om deze aan te bieden.
Vl-Brabant geeft deze info door met de vraag aan de provincies om ook dit initiatief te
nemen en de clubs/officials te sensibiliseren. Vraag is om advies/uitleg te geven tijdens de
AV van de provincies..

WEST-VLAANDEREN:
Els Allegaert deelt mee dat dit haar laatste interprovinciale vergadering is. Ze neemt
ontslag als voorzitter.

Feed back BK: het bad was niet iedeaal voor de grootte van de wedstrijd. Er was
wedstrijdzwemmen en het vije zwemmen = publiek was tezelfdertijd toegankelijk. De
organisatie betreffende deze beide samen in het bad toe te laten was dan zeer goed
georganiseerd. Er werd gewerkt met een badge.

LIMBURG & OOST - VLAANDEREN
Datum provinciale A kampioenschappen :
Als inleiding van dit punt deelt het VSbZ – Luc Van Laere mee dat er meer vrijheid is om
deze te organiseren, nml van tussen tweede weekend van oktober en voor het BK klein bad.
o

Vraag aan de VZF om de zwemkalender zo vlug mogelijk bekend te maken.

o

Vraag om de provincies zo vlug mogelijk hun kalenders bekend te maken.

o

De grensoverschrijdende bescherming is momenteel weggevallen door deze nieuwe
regeling : vraag aan VZF om deze terug in te voeren.

o

Provincies hebben zelf de kans om hun eigen reglementen voor de provinciale
kampioenschappen op te maken.

o

De weekends van de provinciale kampioenschappen blijven beschermd binnen de
provincies.
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o

Men kan de “Vrije zwemmers” of andere organisaties dan de VZF niet verbieden om
een wedstrijd te organiseren op dezelfde dag.

OOST-VLAANDEREN
Zomerciterium: volgorde van organisatie de komende jaren.
Voor 2017 is er een wisseling : Antwerpen kan in 2018 niet organiseren è Berchem
gesloten en West-Vlaanderen kan in 2017 niet ook wegens sluiting zwembad. Beiden hebben
dus met elkaar gewisseld.
o

2017 è Antwerpen

o

2018 è West-Vlaanderen

o

2019 è Limburg

o

2020 è Oost-Vlaanderen

o

2021 è Vlaams-Brabant

o

2022 è West-Vlaanderen

o

2023 è Antwerpen.

De vraag om ook de mogelijkheid te hebben deze wedstrijd te organiseren in een 25 m
bad omdat dit meer kansen biedt aan clubs om de organisatie op zich te nemen is
afgewezen. Reden : tijden van een 50m bad behalen zijn noodzakelijk voor zwemmers
voor VJK en BK/BJK. en geeft deze wedstrijd ook meer aanzien/belangrijkheid.

Gedetailleerde uitslagen: probleem : als op BK – BJK en Vl K internationale zwemmers
geklasserd staan tussen de Belgische zwemmers, staat op de uitslag de Belgische zwemmer
soms als tweede. Voor ons geldt wel dat de Belgische zwemmer Belgisch of Vlaams
kampioen is. Bij het Vlaams Zomercriterium staan de A zwemmers tussen de B zwemmers.
Ook het BK klassement beloften – en dus medailles – is op deze wijze.
Wil men als club echter deze uitslag gebruiken om in zijn gemeente of provincie zijn
zwemmers te laten huldigen, dan krijgt men als antwoord dat de zwemmers maar tweede of
derde enz… zijn. Hiervoor zijn de podiumplaatsen van belang.
o

Vraag aan de VZF : kan men de juiste podiumplaatsen niet officialiseren voorbeeld
via Swimranking of ook een tweede uitslag maken in Swimmeet. Vraag aan Joeri
Jacobs?

Open water : momenteel zijn er nog elf openwater wedstrijden in het seizoen. Vroeger was
dit een echte Vlaamse kermis. Momenteel is dit helemaal niet meer aantrekkelijk en dus
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haken vele zwemmers af. Kan de VZF – Open Watercommissie dit niet bekijken en deze
dicipline terug aantrekkelijk maken?
o

Vanaf vanaf 2016 zijn 5000m – 10.000m & 25.000m erkend als BK
afstanden.(KBZB-VZF)

o

Vlaams Kampioenschap niet voor kampioentitel, wel voor Laureaat van Vlaams
kampioen. VZF neemt dit wel mee naar de vergadering om dit nog eens te
herevalueren. (bij navragen aan de openwatercommissie zou dit niet zo zijn en

zouden er wel Vlaamse Kampioenstitels zijn è naar 2017)
o

Vraag aan Open Water commissie è kunnen jullie ingrijpen/acties ondernemen en
het Open Water terug aantrekkeljker maken?

LIMBURG:
Geen andere agendapunten

Rondvraag
ANTWERPEN:nihil
BRABANT: nihil
LIMBURG: nihil
WEST-VLAANDEREN: nihil.
OOST-VLAANDEREN: Sponsoring. Hiervoor is vooral meer bekendheid nodig naar het grote publiek toe.
De Voetbalbond geeft wekelijks de uitslag door aan de pers. De vraag aan de VZF is om ook
resultaten van zwemwedstrijden meer door te geven aan de pers.
Vlaams-Brabant en Limburg doen dit provinciaal.
Volgende vergadering: te Antwerpen op 25 november 2017.
Erik De Vos

Ria Flieberg

Voorzitter

Secretaris

Ria Flieberg
Mellesteenweg 105
9230 Wetteren
riaflieberg@proximus.be
09/252 52 98
www.zwemfederatie-oost-vlaanderen.be

IBAN: BE 47 0001 7285 2380
BIC: BPOTBEB1
Provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen
Vlaamse Zwemfederatie
Terkamerveld 33
9255
Buggenhout.

