VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE
Vlaamse Sportcommissie
Vergadering van17/09/2018 te Belgiëlei 117, 2018 Antwerpen
Verslag
1.

Welkomstwoord vanwege de Voorzitter van de Commissie
Wim Nuyens heet iedereen welkom in het provincie commando.

2.

Aanwezigheden en quorum
Aanwezig:

Wim Nuyens: voorzitter
Peter Istas: afgevaardigde Limburg
Wijnand Hubregsen (secretaris)
Roel Engels: (afgevaardigde RCTAL)
Wim Goossens (afgevaardigde BRC)
Albert Van Espen (afgevaardigde Vlaams-Brabant)
Karel Logghe (afgevaardigde West-Vlaanderen)

Verontschuldigd:

Pascal Lievens (afgevaardigde Oost-Vlaanderen)

3.

Goedkeuring van de agenda
Agenda wordt goedgekeurd.

4.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
a. 2018-02 – verslag van 07/06/2018 (IN BIJLAGE)
Wordt unaniem goedgekeurd.
b. Opvolging taken (IN BIJLAGE)
2018-11: Na de NSC zijn er nog enkele aanpassingen gemaakt betreffende de
Eliteovereenkomst maar voor de rest is er nog niks met dat document gebeurd. Het is
ter sprake gekomen op de AV van de BRF op 14/06/2018 maar er is nog geen finale
versie.
Op 18/06 heeft Jeroen Lecoutere een dossier opgestuurd dat naar de RVB van de
RedFed ging en die hebben uiteindelijk na de FILCOW beslist dat Jeroen Lecoutere
zijn selectie voor het WK verdiend had. De BRF heeft die beslissing dan teruggefloten
omdat RedFed dat niet eenzijdig mag beslissen. Eind augustus hebben ze dan
vergaderd om de situatie uit te klaren. Ze kregen allemaal de kans om zich nog te
selecteren in Warendorf op 22 en 23 september 2018. Wouter liet meteen weten dat
hij dat weekend niet kon.
Roel vraagt waarom Maarten geen kans krijgt in heel dat verhaal. De sportcommissie
zegt dat Maarten een goed openwaterseizoen heeft gehad en op basis daarvan naar
voor gedragen kan worden.
Wijnand vindt dat ook Robbe Wilmots een selectie verdiend aangezien hij, net zoals
Sammy en Chloë ook een individuele medaille heeft behaald op een EJK. Sammy en
Chloë werden geselecteerd op basis van hun medaille op het EJK 2017, waarvoor

Robbe niet geselecteerd was. Robbe en Chloë behaalden een individuele medaille op
het EJK 2018.
Na de resultaten van Warendorf zullen we de BRF opnieuw enkele namen moeten
voorstellen. Het is dan aan de BRF om te beslissen wie er aan de huidige selectie
wordt van het WK/WJK wordt toegevoegd.
Er moet een structuur komen om dit in de toekomst te vermijden. Wim heeft hiervoor
een proces ontwikkeld dat in bijlage zal worden toegevoegd aan het verslag.
2018-012: Luc heeft een deel van de structuur op een power point gezet. Nog geen
openwater. Wijnand volgt op tegen volgende CoR.
2018-013: Selectietijden BK: De LFBS ging het intern bekijken maar tot op heden
hebben ze nog niet gereageerd op het voorstel. Wijnand vraagt na bij Didier.
2018-015: PK West-Vlaanderen zal ik Knokke zijn op 20/01/2019. Bart Dejonghe zal
dit mee opvolgen samen met Karel Logghe.
5.

Nationale Elite Kern
a. Samenstelling
Na het openwaterseizoen zijn er nog een aantal aanvullingen gebeurd. Zo
vervoegden Axana Rappé, Lore Dumortier de NEK en vielen er ook een aantal uit.
De nieuwe lijst wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd.
b. Voorstel selectie 2018 WK-Warendorf
Jeroen Lecoutere en Lenz Bolckmans werden ingeschreven voor Warendorf. Indien
ze aan de gestelde voorwaarden voldoen worden ze alsnog geselecteerd voor het
WK in Adelaide.
c.

Stages 2018 - 2019:
Wijnand heeft al een dossier ingediend voor subsidies topsport waar de stages al in
vermeld staan. Het is gebaseerd op het schema van 2018.
De aanvraag voor subsidies Topsport wordt aan het verslag toegevoegd.
Van de vorige stages en wedstrijden hebben we opgevangen dat Georges Volders
eerder negatief is tegen de atleten. Tijdens de stages was het eten pover zowel bij de
jeugd als bij de open. Als een begeleider problemen heeft om voor eten te zorgen
moet hij dat eerlijk communiceren en dan kan er eventueel een kookouder gevraagd
worden.

d. Elite-overeenkomst:
De laatste versie wordt aan het verslag gekoppeld. Wijnand volgt verdere verloop op.
Wijnand voegt de eliteovereenkomst met de wijzigingen toe aan dit verslag.
e. Komende selecties
Zullen toch op een andere manier moeten verlopen. Zoals het nu gebeurde willen we
absoluut vermijden. Zowel de toetredingsprocedure als de eliteovereenkomst moet
geoptimaliseerd worden. Ook het selectieproces moet beter omschreven worden.
6.

Opleiding en bijscholing officials
a. Opleiding/bijscholing officials
Er komt een internationale opleiding voor B-officials op 6-7 oktober te Antwerpen.
Daarnaast organiseert STRC een opleiding en bijscholing voor B-officials op 22
september en LERC en opleiding op 29/09.
Taak 2018-016: Wijnand stuurt nog een reminder naar de clubs.
b. Reglementen
Vanaf september 2018 gaat het nieuw reglement in voege. Dit reglement staat op de
website van RedFed en wordt naar de clubs gestuurd via email bij de uitnodiging van
het volgende PK.
In welke mate wordt het M-parcours verplicht?
Selectietijden BK :De LFBS ging het intern bekijken maar tot op heden hebben ze nog
niet gereageerd op het voorstel. Wijnand vraagt na bij Didier.

Taak 2018-017: Wijnand vraagt status na bij Didier Clerens.
Voor de week van de officials vragen de aanwezige clubs om op voorhand na te
vragen het aantal actieve officials te bevragen en de Goodie Bags in dozen klaar te
zetten tijdens het VK.
Taak 2018-018: Wijnand doet de bevraging en stelt de pakketten samen.
7. Opleiding en bijscholing trainers
a. Stramien trainersopleidingen: Stramienen van initiator Pool en Ocean tot instructeur-B
Pool en Ocean zijn in orde sinds 26/06/2018. Op 20/09/2018 hebben Wijnand en Wim
een afspraak met Tom Vermeulen van Sport Vlaanderen om het stramien van de
Cursus Trainer-B te finaliseren.
b. Cursusteksten Instructeur-B: Deadline is november 2018.
Tijdens de Krokus 2019 zal er een Initiator cursus Pool doorgaan in Antwerpen
(Ekeren). Vanaf 20/02 en vooral in de Paasvakantie zal er een eerste instructeur-B
cursus pool doorgaan. Deze vindt ook plaats in Ekeren.
De aanvullende modules initiator Ocean en instructeur-B Ocean worden in de eerste
week van Juli georganiseerd in Lombardsijde.
Wim vraagt om de planningen en de linken naar Sport Vlaanderen op de site te
plaatsen. Hij gaat de gedetailleerde info bezorgen via mail.
Taak 2018-019: Wijnand zorgt dat de planning van de cursussen op de site en in de
Boei komen.
In 2020 willen we liefst een initiatorcursus in Vlaams-Brabant plannen in 2021 volgt
dan een nieuwe instructeur-B cursus en in 2022 een eerste trainer-A cursus.
c.

Bijscholing trainers-maxi symposium: Dag van de Redder op 30 mei 2019 willen we
aanvatten als bijscholingsmoment voor trainers.
Op de Dag Van de Trainer komen er twee internationale sprekers:
 Elena Prelle: Coach Nationaal Team Duitsland
 Raphaël Raymond: Coach van vele Franse toppers en Olympiërs

8. Begroting 2019
a. Organisatie van PK’s,VK’s,…
Wijnand heeft het document aangepast met de bemerking die vanuit de AV kwamen.
De VSC wil liever niet werken met het scoreblad voor de organisatie van wedstrijden.
Ze vinden dat alle wedstrijden momenteel goed georganiseerd worden. Alle
wedstrijden krijgen hetzelfde bedrag.
b. Scoreblad organisatie wedstrijden: wordt opgeborgen.
9. Sportkalender 2018
28/102018: PK Antwerpen – Hoogstraten
21/10/2018 VK Aalst
20/01/2019 Pk West-Vlaanderen – Knokke
3/02/2019 PK Vlaams-Brabant (Asse en Leuven bekijken, Aarschot kan niet)
24/03/2019 PK Oost-Vlaanderen – Ekeren
07/04/2019 PK Limburg: Sint-Truiden (onder voorbehoud dat het zwembad er nog staat)
12/05/2019 BK zwembad in Brugge
06-07/07/2019 FILCOW – Oostende
10. Varia
Er wordt van de clubs uit gevraagd of er een wettelijk kader is van Sport Vlaanderen
voor het opvragen van de Rijksregisternummers.
Taak 2018-020: Wijnand doet navraag betreffende het opvragen van
rijksregisternummers.

