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VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. 
 
PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT        
 
 
Joeri Jacobs 
Londerzeelsesteenweg 36 
1861  Meise 
�� 052 30 35 88 
� jjacobs@telenet.be 
 
 

Meise, 13 januari 2005,

Notulen Bestuursvergadering 
vergadering van 11 januari 2005 te Kapelle-op-den-Bos 

 
Aanwezig: J. Jacobs, A. Merckx, K. Moens, F. Mordijck, L. Van de Vondel, T. Van Dijck. 
Uitgenodigd: D. De Wolf, R. Michiels. 
Afwezig met kennisgeving: M. Van de Voorde (U). 
Afwezig zonder kennisgeving: R. Caron, G. Claes (U), I. Stuyck (U), J. Van den Bossche (U). 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens, voorzitter.  
 
Dhr. D. De Wolf, voorzitter ZCT, vervoegt de vergadering. 
1. Gesprek met ZCT 

��Het Provinciaal Bestuur stelt een aantal gebeurtenissen vast waarbij men op z’n minst vragen kan 
stellen over de samenwerking van ZCT met het Provinciaal Bestuur. 

��Het plots en laattijdig afzeggen van vijf geselecteerden van het Future Team blijkt, na verduidelijking 
van dhr. De Wolf, een eenzijdige beslissing van de betrokken ouders te zijn, waarbij ook ZCT voor 
een voldongen feit werd gesteld. ZCT betreurt de laattijdige communicatie vanuit de ouders en neemt 
dan ook de financiële verantwoordelijkheid hiervoor op zich. 

��Het njet op het pilootproject voor eendjes en benjamins zonder enige concrete informatie werd ook 
verduidelijkt.  

��Het Provinciaal Bestuur dankt dhr. De Wolf voor de verduidelijkingen en zijn komst en wenst verder 
een aangename en constructieve samenwerking. 

Dhr. D. De Wolf verlaat de vergadering. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

��De trainersvergadering is op zondag 16 januari en niet op 16 november 2004. 
��De notulen van de vergadering van 7 december 2004 worden daarna eenparig goedgekeurd. 

 
3. Secretariaat 

��Briefwisseling: 
�� 09/12 – E-mail van VZF met briefwisseling stages EJK, EK en EYOF-selecties. Voor Vlaams-

Brabant slechts één geselecteerde: Jesper Verplanken (STT) voor het EJK-team. 
�� 10/12 – E-mail van VZF met notulen VSB-waterpolo van 20/09 en 18/10. 
�� 13/12 – E-mail van VZF met notulen VSB-zwemmen van 20/10. 
�� 15/12 – E-mail van VZF met notulen VSB-Open water van 25/09 en 11/12 en van het VSB-

Kunstzwemmen van 02/12. 
�� 15/12 – E-mail KBZB: uitslagen van binnenlandse wedstrijden zijn verplicht door te sturen in 

TopSwim-formaat. Bericht werd doorgestuurd naar onze clubs. 
�� 15/12 – Brief van Sportdienst Vlaams-Brabant met informatie over Doe-aan-Sportbeurs op 18 tot 

en met 21 april 2005 in de Brabanthal te Heverlee. Zullen hieraan deelnemen: Leny, André, Felix 
en Joeri (nog verder concreet af te spreken). 

�� 16/12 – E-mail VZF met verslag vergadering TopSwim van 11/12. Te onthouden: 
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��Installatievergadering per provincie om de clubs die TopSwim nog niet geïnstalleerd hebben 
op weg te zetten. Vlaams-Brabant en Limburg te Aarschot op 15/01. 

��Clubs die wedstrijden organiseren zijn verplicht te werken met de nieuwe TopSwim vanaf 
01/01 

��Conversie tussen oude en nieuwe TopSwim niet meer mogelijk vanaf 01/03/2005! 
�� 16/12 – E-mail van LSVZ over bericht van KBZB in verband met TopSwim: => de clubs dienen 

zelf de uitslag te versturen naar A. Van der Beken (KBZB), daar zij ook steeds de uitslag dienen 
te versturen naar de VZF. Andere opmerkingen werden doorgegeven aan de KBZB. 

�� 17/12 – Brief van VZF met adressenlijst en statuten nieuwe club SCWR: Swimming Club 
Wauterbos Rode => reeds telefonisch gunstig geadviseerd bij hoogdringendheid. 

�� 20/12 – E-mail van KBZB met aanbestedingen BK 2005. 
�� 20/12 – E-mail van VZF met meer info over installatievergaderingen TopSwim. 
�� 22/12 – E-mail van BEST in verband met eindstand B-Circuit op website => dubbele namen 

werden eruit gehaald. 
�� 03/01 – E-mail van ZCT met bevestiging aanwezigheid voorzitter op eerstvolgende 

bestuursvergadering PBZ-VLB. 
�� 05/01 – E-mail van VZF met reglementen, informatie en inschrijvingsformulieren Vlaams 

Criterium Kunstzwemmen. 
�� 05/01 – E-mail van VZF met reglement jeugdtrofee 2005 (geen wijzigingen). 
�� 05/01 – E-mail van VZF met notulen VSB-Zwemmen van 17/11. Te onthouden: 

��Procedure voor herintredende officials: 
• TAK-2 

- na 1 jaar inactiviteit: / 
- na 2 jaar inactiviteit: theorieles volgen 
- na 3 jaar inactiviteit: theorieles volgen +theoretisch examen afleggen + 1 

praktische proef afleggen 
- na meer dan 3 jaar inactiviteit: volledige opleiding TAK-2 overdoen 

• SP – SL – JP – JL – K2 – K1P 
- na 1 jaar inactiviteit: / 
- na 2 jaar inactiviteit: theorieles volgen (uitgezonderd: starter) 
- na 3 jaar inactiviteit: theorieles volgen (uitz: starter) 
- theoretisch examen afleggen (uitz: starter) + 1 praktijkexamen afleggen 
- na meer dan 3 jaar inactiviteit: volledige opleiding overdoen 

�� 05/01 – E-mail van VZF met notulen VSB-Masters van 11/12. 
�� 06/01 – E-mail van LOR met opmerking over notulen 07/12:  trainersvergadering is op 16/01 en  

niet op 16/11 tijdens het PK ’s middags. 
�� 06/01 – Brief van VZF met mededeling dat SCWR voorlopig aanvaard is. 
�� 10/01 – E-mail van LOR met felicitaties voor vlekkeloze organisatie van PK 09/01 en voor 

elektronische tijdopname, die interessant is voor toeschouwers. 
�� 10/01 – E-mail van VZF met ledenaantal VZF 2004. 
�� 11/01 – Uitnodiging van Sportdienst Vlaams-Brabant voor sportgala 2005 op 02/02 te Hofstade. 

Tony zal aanwezig zijn voor het Provinciaal Bestuur. 
 
 
3. Sportsecretariaat 

��Ontvangen voorprogramma’s: 
Club Datum Omschrijving Inzwemmen 
AZS 23/04/2005 Classic Swimming Meeting 2005 13u00 
AZS 24/04/2005 Classic Swimming Meeting 2005 8u00 
AZS 24/04/2005 Classic Swimming Meeting 2005 14u00 
LSVZ 20/03/2005 Sprintcup 8u30 
LSVZ 20/03/2005 Sprintcup 13u00 
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�� Ontvangen uitslagen: 
Club Datum Omschrijving Wijze 
PBZVLB 12/12/2004 Vlaams Eendjescriterium Diskette & uitslag 
ZCT 19/12/2004 Wedstrijd te Tremelo Diskette & uitslag 
LSVZ 19/12/2004 Wedstrijd te Landen E-mail 
AART 26/12/2004 Wedstrijd te Meise Diskette & uitslag 
ZCT 29/12/2004 Wedstrijd te Tremelo Uitslag 

 
��Volgende zwemmers behaalden een loodsvisje: 

Naam en voornaam CV-nr. Nummer Tijd Datum 
Gielkens Christophe BEST/279/91 100m vrij 1,06,79 28/11/2004 
Berghman Candy SCSG/201/88 100m vlinder 1,14,89 19/12/2004 
Van Obbergen Nele ZCK/134/93 200m wissel 3,11,03 19/12/2004 
Vanden Bosche Rob BEST/202/92 400m vrij 5,16,33 19/12/2004 
Verschoren Steven AZS/041/93 200m wissel 3,08,66 26/12/2004 
Goossens Ruben ZCT/050/89 200m rug 2,28,57 29/12/2004 

 
��Volgende zwemmer verbeterde een provinciaal record: 

Naam en voornaam Club/Categorie Nummer Tijd Datum/Plaats Oud record 
Deserf Jessie ZCT/Benj. 50m school 0,36,85 19/12/2004 

Landen 
Vandenputte K. 
0,37,25 

Schreurs Katrijn ZCT/Min. 50m vlinder 0,30,78 29/12/2004 
Laken 

Tyteca E. 
0,31,18 

Verplanken Jesper ZCT/Jun. 50m vlinder 0,25,99 29/12/2004 
Laken 

Dreesen R. 
0,26,23 

Verplanken Jesper ZCT/Jun. 100m vlinder 0,57,83 29/12/2004 
Laken 

Verplanken J. 
0,58,23 

Verplanken Jesper ZCT/Jun. 200m wissel 2,08,51 29/12/2004 
Laken 

Verplanken J. 
2,08,71 

Verplanken Jesper ZCT/Sen. 200m wissel 2,08,51 29/12/2004 
Laken 

Verplanken J. 
2,08,71 

Hendrickx Lander BEST/Eend 200m vrij 2,33,41 05/12/2004 
Hasselt 

Lefevre A. 
2,39,87 

 
 Wij wensen de zwemmers en hun trainers van harte proficiat met de behaalde resultaten. 
 

��Het examen van TAK-2 gaat door op 29 maart en niet op 22 maart. De les is wel op 15 maart. 
 
4. Officials 

��Volgende officials waren niet aanwezig op de bijscholing op 4/12/04 en op die van 11/01: 
��AZS 

��Geysen Marc (AZS/083/63) 
��DIZV 

��Aerts Marc (DIZV/055/58) 
��Van Huffel Anne (DIZV/100/62) 
��Wouters Ivo (DIZV/025/57) 

��SCSG 
��Hemmerechts Marleen (SCSG/180/63) 

��SCZ 
��De Busscher Karin (SCZ/035/61) 

��WLW 
��Duponcheel Jurgen (WLW/031/80) 
��Lecocq Martine (WLW/034/60) 
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��WZV 
��Van Dessel Jeannine (WZV/049/48) 

��ZO 
��Beneux Philippe (ZO/076/55) 

��Bovenstaan officials zijn geschorst tot nader bericht. Zij kunnen terug actief worden na het opnieuw 
volgen van de theorielessen van TAK-2, voor de data zie regeling van de werkzaamheden, en na 
contact met André Merckx (meda@telenet.be) en Rik Michiels (henri.michiels@scarlet.be). 

 
5. Provinciaal Kampioenschap 2005 te Aarschot (07-16-23/01) 

��De eerste dag van het PK is goed verlopen. 
��Elektronische tijdopname heeft prima gewerkt en is aangenaam voor het publiek! 

 
6. Regeling van de werkzaamheden 

��De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 1 februari om 20.30 uur in “Sint-
Jozefkring” te Kapelle-op-den-Bos, rechtover de kerk. 

��De Algemene Vergadering Vlaams-Brabant vindt plaats op zaterdag 5 maart 2005 in het 
recreatieoord “Schoonhoven” te Aarschot. 

��Er wordt een cursus voor official TAK-2 georganiseerd op dinsdag 15 maart en examen op dinsdag 
29 maart, telkens om 19u30 in de “Sint-Jozefskring” te Kapelle-op-den-Bos, rechtover de kerk. 

��De Algemene Vergadering van de VZF gaat door op zaterdag 19 maart 2005. 
��De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland op:  1/03, 5/04, 3/05, 7/06. 
��Er wordt een cursus voor official TAK-2 georganiseerd op dinsdag 15 november en examen op 

dinsdag 22 november, telkens om 19u30 in de “Sint-Jozefskring” te Kapelle-op-den-Bos, rechtover 
de kerk. 

 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De secretaris, 
 
 
 
Joeri Jacobs 


