KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 03 mei 2012 te Brussel.

VOORLOPIG VERSLAG
Aanwezig:
VZF: R. BUGGENHOUT
FFBN: M.TOPPET – RM. DEPONTIEUX
TD: L.GROSSEN – PH. MIDREZ
Verontschuldigd :
VZF: L. ULENAERS - L. VANLAERE
FFBN: J. FINET
1. Lezing en goedkeuring vorig verslag
De verslagen van de vergaderingen van 20.03.2012 en 15.02.2012 worden goedgekeurd.
2. BK 2012.
Voorstel van Arthur Vanderbeken mb.t. tot de inschrijvingsprocedure voor de BK- categorie WE1 en WE2 wordt
aangenomen.
Vooraleer de uitnodigingen over te maken aan de clubs wordt gevraagd dat alle leden van de NSC het programma
nazien en een bevestigingsmail ter goedkeuring en/of opmerkingen overmaken aan de Secretaris-generaal.
Het gebruik van starkaarten wordt in vraag gesteld. Op kampioenschappen onder de bevoegdheid van de FFBN
worden geen startkaarten meer gebruikt. De officials maken gebruik van lijsten per baan om hun opgenomen tijden
te melden.
De beslissing omtrent het gebruik van startkaarten wordt herbesproken op de volgende vergadering.
Op de BK- CAT WE1(11-12/13-14) mogen de deelnemers ingeschreven worden met hun absolute besttijd (25m/50m
tijd).
3. BK 2013.
Data voor de kampioenschappen 2013 worden herbevestigd.
Begin september wordt er een bijeenkomst gepland met de sportcommissie van beide federaties en de 2 Technische
Directeurs voor: bepalen limiettijden – eventuele aanpassing programma’s alle kampioenschappen – te volgen
filosofie voor de periode 2013-2017, enz…
4. Internationale wedstrijden.
a) EK 2012 DEBRECEN.
Er wordt kennis genomen van de beslissing van de raad van bestuur om Y.Grandjean niet als startzwemmer te
laten deelnemen aan de aflossingen.
b) EJK 2012 ANTWERPEN.
De leden nemen kennis van de definitieve selectie, 3 jongens en 5 meisjes.
Geen aflossingsploegen.
Zie werkdocument Ph Midrez.
c) OS LONDEN 2012.
De commissie neemt kennis van de uiterste datum (27/05/2012) voor het behalen van de limiettijd voor de OS.
d) EK 25M CHARTRES 2012.
nihil
e) WK 25M Istanbul 2012.
nihil
5. Briefwisseling
Document ontvangen met betrekking tot de goedkeuring van het instructiebad als in-en uitzwembad.
in het nog te bouwen Olympisch zwembad te Brugge.
Vooraleer goedkeuring te geven zal de heer Vanlaere luc gevraagd worden de toestand te bekijken in het zwembad
Rozebroeken naar aanleiding van de homologatie van het zwembad.
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6. Records.
YOUTH
13 jarigen (evenaring)
100m RUG VAN DEN BOSSCHEELINE
100m RUG GORIS
MYRTHE

CNB 22-04-2012
AZS 15-11-2009

ETTELBRUCK 1.04.92 (1.04.92)
WACHTEBEKE 1.04.92

7. Allerlei.
De FFBN organiseert op 02/06/2012 een bijscholing voor officials. Er wordt voorgesteld om van deze gelegenheid
gebruik te maken om Luc Ulenaers uit te nodigen op deze bijscholing om de FINA DVD van het seminarie te Tokyo
toe te lichten.
De verslaggever,
R.BUGGENHOUT
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