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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, 23 juli 2005,

 

Notulen Bestuursvergadering 
vergadering van 6 juli 2005 te Kapelle-op-den-Bos 

 
 

Aanwezig: J. Jacobs, A. Merckx, K. Moens, L. Van de Vondel, T. Van Dijck. 
Uitgenodigd: M. Van de Voorde (U). 
Afwezig met kennisgeving: G. Claes (U), R. Michiels (U), F. Mordijck. 
Afwezig zonder kennisgeving: I. Stuyck (U). 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens, voorzitter.  
 
 
1. Notulen vorige vergadering 

��Volgende opmerkingen worden genoteerd over de notulen van de vergadering van 7 juni 2005, deze 
worden daarna eenparig goedgekeurd: 
��Roger Caron was niet aanwezig; 
��Het Provinciaal Record van Jesper Verplanken op de 100m wisselslag heren was niet alleen een 

verbetering van het PR bij de junioren, maar ook bij de senioren. 
��AZS had ook het voorprogramma ingediend voor “Ascot Swimming Cup” op 16/10 (ganse dag). 

 
 
2. Secretariaat 

��Briefwisseling: 
�� 09/06 – E-mail van Patrick Van Bossche. Hij geeft zijn ontslag als trainer van het Future Team 

en dit omwille van tijdsgebrek. Wij bedanken Patrick voor zijn jarenlange inzet en wensen hem 
nog veel succes toe. 

�� 13/06 – E-mail van VZF met historiek bestuursleden Provinciaal Bestuur Zwemmen Vlaams-
Brabant vanaf 1977. 

�� 14/06 – E-mail van VZF met vraag naar lijst van onze A-zwemmers. Lijst werd overgemaakt. 
�� 16/06 – E-mail van VZF met concept 6 tot 12 jarigen. 
�� 17/06 – E-mail van Guido Claes, hij heeft een nieuw faxnummer: 015 34 32 99. 
�� 17/06 – E-mail van VZF met notulen VSB-Kunstzwemmen van 18/05. 
�� 20/06 – E-mail van VZF met aankondiging voor update website: ontslagen 2005, extra wedstrijd 

met elektronische tijdopname in 25m-bad en voorstelling concept 6-12-jarigen. 
�� 24/06 – E-mail van KBZB met verduidelijking omtrent klassement en kampioenen bij de 

kadetten tijdens het BJK. 
�� 27/06 – E-mail van KBZB met aankondiging dat de rankings top 30 en historiek Belgische 

Jeugdrecords online staan op www.belswim.be 
�� 01/07 – E-mail van VZF met aankondiging dat jurysamenstelling en startlijsten Vlaams 

Zomercriterium online staan op www.zwemfed.be 



 Notulen Bestuursvergadering - 6 juli 2005  -2- 
 

Fortis: 230-0647371-13 www.pbz-vlb.be info@pbz-vlb.be 

�� 01/07 – E-mail van VZF met aankondiging dat volgende notulen online staan: 
��Vlaamse Opleidingscommissie Zwemmen van 15/06 
��VSB Zwemmen van 18/05 

�� 04/07 – E-mail van SCWR ivm notulen 06/07: de juiste naam bij de jonge haaien is de Baré de 
Comogne Brieuc 

�� 05/07 – E-mail van SCWR met vraag naar homologatie PR’s (niets ontvangen) en cd-rom 
TopSwim (vraag doorgegeven aan VZF). 

 
 
3. Sportsecretariaat 

��Ontvangen voorprogramma’s: 
Club Datum Omschrijving Inzwemmen 
KLZC 13/11/2005 2de Memorial Rik Vandenbosch 13u00 
LOR 30/10/2005 Arena-Cup 2005 8u00 
LOR 30/10/2005 Arena-Cup 2005 13u00 
PBR 30/10/2005 PK Lange Afstand 8u00 
PBR 30/10/2005 PK Lange Afstand 13u00 
LOR 01/11/2005 Arena-Cup 2005 8u00 
LOR 01/11/2005 Arena-Cup 2005 13u00 
PBR 01/11/2005 PK Lange Afstand 8u00 
PBR 01/11/2005 PK Lange Afstand 13u00 
AZS 16/10/2005 Ascot Swimming Cup 8u00 
AZS 16/10/2005 Ascot Swimming Cup 13u00 

 
�� Ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving Wijze 
ZCT 05/06/2005 Wedstrijd te Leopoldsburg E-mail & uitslag 
ZCT 29/05/2005 Wedstrijd te Parijs (Massy) Uitslag 
AART 26/06/2005 B-Circuit te Meise Diskette & uitslag 
  

��Wij houden de jaarlijkse vergadering voor kamprechters (8u30), kalenderzitting (9u30) en 
vergadering van het B-Circuit op 8 oktober 2005 in het Recreatieoord Schoonhoven te Aarschot, 
9u00 onthaal.  Wij verzoeken om de data van de wedstrijden door te geven vóór 3 september 2005 
aan de provinciale sportscretaris Tony Van Dijck (sport@pbz-vlb.be). 

��Van de website van de VZF haalden we volgende data: 
��Vlaamse Jeugdkampioenschappen Zwemmen: 4 tot 5 februari 2006 te Antwerpen. 
��Open Vlaamse Zwemkampioenschappen: 10 tot 12 maart 2006 te Antwerpen. 

��Wij bespraken het concept voor de 6 tot 12-jarigen zoals dit op de website van de VZF verschenen is.  
Volgende opmerkingen zullen overgemaakt worden: 
��18 verschillende niveau’s, opvolging! 
��Samenstelling wedstrijdjury voor 6-12 jarigen wordt praktisch onmogelijk 
��Wedstrijd wordt duur voor de clubs: medailles (18 niveau’s & per geboortejaar) en randanimatie 
��We stellen voor om het voor iedereen zo doorzichtig en eenvoudig mogelijk te houden, 

bijvoorbeeld  6-12 jarigen in het begin van een gewone wedstrijd te houden (max. 1 uur), zonder 
de 30-min pauze tussen elk wedstrijdnummer. Na dit uur kunnen de 6-12 jarigen naar huis en 
kunnen de ouderen aan de wedstrijd beginnen. 

 
 
4. Provinciaal Kampioenschap Lange Afstand 

��Het PK Lange Afstand wordt ook dit jaar door Zwemclub Lorelei ingericht (enige kandidaat). De 
formule zal identiek zijn aan vorig jaar, namelijk de reeksen zijn open, maar met twee klassementen 
Arena-Cup (= open) en Provinciaal Kampioenschap (= Vlaams-Brabantse clubs die hiervoor hun 
zwemmers ingeschreven hebben). 
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5. Regeling van de werkzaamheden 

��De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 september om 20.00 uur in “Sint-
Jozefkring” te Kapelle-op-den-Bos, rechtover de kerk. 

��Kalenderzitting en vergadering B-Circuit op zaterdag 8 oktober, samenkomst om 9.00 uur en begin 
vergadering om 9.30 uur, om 8.30 uur is het de jaarlijkse vergadering van de kamprechters.. Al deze 
vergaderingen gaan door in het recreatieoord “Schoonhoven” te Aarschot.  

��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, wenst iedereen een prettig en rustgevend verlof en sluit 
de vergadering. 
 
 
 
De secretaris, 
 
 
 
 
Joeri Jacobs 


