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Verslag College of referees - 08 januari 2017
1. Aanwezigen
Wim Nuyens
Wijnand Hubregsen
Beatrix Van Dingenen
Frank Istas
Peter Istas
Pascal Lievens
Piet Vanneste
Albert Van Espen
Luc Frooninckx
Frans Kenis
Didier Clerens
Fabrice Vandenbroeck
Claude Felix

Voorzitter VSC – voorzitter CoR
STC – Secretaris CoR

X
X
verontschuldigd
X
X
verontschuldigd
verontschuldigd
verontschuldigd
X
verontschuldigd
verontschuldigd
verontschuldigd
X

2. Welkom
De voorzitter wenst alle aanwezigen een sportief, maar vooral gezond 2017 toe en heet
iedereen welkom op de burelen van RedFed voor de eerste College of Referees van 2017.
Via de projector wordt het verslag van de vorige College of referees overlopen.
Belangrijke opmerking werd geformuleerd om alle relevante informatie (met betrekking tot
interpretaties van de reglementen) ook kenbaar te maken aan de clubs, met behulp van een
nieuwsbrief.
Zo dienen bepaalde zaken tijdens de teammanagersbriefing niet telkens opnieuw te worden
herhaald.
3. Interpretaties in het ILS-reglement
Zwembadproeven


Tape mag aangebracht worden zolang het geen competitief voordeel biedt. Vb handen
tapen om meer grip te hebben. Het moet om therapeutische of medische redenen zijn. De
college of referees vindt het niet de taak van een official om te oordelen of een tape voor
medische redenen aangebracht is of niet. Enkel bij verdachte tapes, aan voetzolen of
handpalmen gaan we extra controleren, verder is tape gewoon toegestaan.



Starten over de kop mag toegestaan worden door de hoofdscheidsrechter.



Extra tijdopnemers om te voldoen aan de FINA standaards, gaan we niet toepassen



Er zijn veranderingen aangebracht over hoe gordels gedragen mogen worden en wanneer
de gordels geklikt mogen worden.



Er staat geen markering meer op de stang van de Line throw, het slachtoffer mag bijgevolg
de stang overal vasthouden. Eens hij de stang heeft vastgenomen mag hij zijn hand niet
meer los laten. Schuiven over de stang is wel toegelaten.
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In het huidige ILS reglement staat dat de ploeg wordt uitgesloten (line throw) als iemand
een poging doet om uit het water te komen voor het eindsignaal. De atleet moet volledig
uit het water zijn of op de zwembadrand zitten.



A-officials houden rekening met de opmerking, dat de zone bij line throw aanwezig moet
zijn. Wim werkt een systeem uit met matten van 1m breed en 10m lang.



De diskwalificatiecodes worden vermeld in een tabel op het einde van de sectie.
De opmerking wordt gemaakt naar ILS om deze codes te gaan groeperen. Zo zal bij het
toevoegen of schrappen van een code, de nummering niet volledig worden aangepast
(ILS SC in Feb 17).



Zwemmers werden gediskwalificeerd omdat ze met hun pop in de andere baan kwam en
iemand konden storen. Andere zwemmers deden dat ook maar vormden blijkbaar geen
belemmering voor anderen en werden niet uitgesloten.
De term “inpeachment” is hier van belang. Zolang een andere zwemmer niet wordt
gestoord, is er geen probleem.
Baan en/of keerpuntrechters dienen alle “baan verlaters” wel te noteren.
Bij een formele klacht en/of duidelijk contact kan een atleet worden uitgesloten, na
beslissing van de hoofdscheidsrechter.



Opstellen van 1 keerpuntrechter per 2 à 3 banen:
- Controle van de poppen.
- Controle dat helpers een identieke (club) badmuts op hebben. Badmutsen van
landen zijn niet toegelaten, indien je dat land niet vertegenwoordigt (nationale
ploeg).
- Keerpunt nakijken.
- Kijken of iedereen in zijn baan blijft.

4. Aanpassingen algemeen wedstrijdreglement


Benjamins: vanaf het jaar dat ze 10 worden (LFBS bekijkt of dit een probleem is voor hen
voor de verzekeringen).
CoR herhaalt dat dit op Vlaams vlak kan worden toegepast.



De masters worden in 4 gesplitst en we krijgen vervolgens:
o
o
o
o

M30: van 30-39
M40: van 40-54
M55: van 55-69
M70: van 70 tot…



Bij deze categorieverandering bij de Masters zullen ook de proeven worden aangepast
richting ILS.



Masters zullen dus geen combine en geen superlifesaver meer zwemmen. Als ze dit wel
nog wensen te doen dan moeten ze deelnemen in de open categorie. Deelnemers kunnen
wel slechts uitkomen voor 1 categorie per wedstrijd dus niet 1 onderdeel bij de masters
en een ander onderdeel in de open categorie. In de inschrijving moet je aangeven in welke
categorie je wil deelnemen (dag zelf wordt het programma niet meer aangepast).
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Ook de afstanden worden aangepast naar analogie van ILS: Vanaf 55 geldt dus nog maar
100 m hindernis.



De BR’s worden aangepast. Die van premasters worden integraal overgenomen in M30,
die van Masters worden integraal overgenomen in M40. Die van M55 en M70 werden
vanaf september 2016 bijgehouden.
Wat de Belgische Records betreft stelt Wijnand de vraag wat we nu gaan doen met de
dubbele nationaliteiten. Kunnen Robin Heemels en Katelijne Klaassen door hun dubbele
nationaliteit individuele Belgische records zwemmen? Zelfs indien ze uitkomen voor een
Nederlands team of voor de Nederlandse selectie. Volgens de huidige reglementen zijn
hier geen bezwaren toe.
NSC-BRF dient dit zo snel mogelijk vast te leggen. Wijnand werkt een voorstel uit en stuurt
dit rond naar alle leden van de CoR voor nazicht. Na akkoord gaat dit voorgelegd worden
aan de NSC en BRF.



We brengen de clubs op de hoogte dat vanaf seizoen 2017/2018
o er één official moet aangeleverd worden vanaf 1 deelnemer, 2 officials vanaf 11
deelnemers, 3 officials vanaf 21 deelnemers, enzoverder…. .
o clubs enkel mogen deelnemen aan het BK, indien zij een positief saldo hebben
voor het seizoen 2017/2018.
o De boetesystemen worden herbekeken. Zowel bij onwettige afwezigheid van een
zwemmer als bij een tekort aan officials wordt de boete de dag zelf geïnd door de
organiserende club in plaats van opvolging a posteriori.



Qua kledij is er al wat meer uniformiteit maar er zijn nog steeds officials die niet rondlopen
met een nieuwe polo. Ook qua shorts zijn er nogal wat verschillen. Sommigen in het wit
anderen in het blauw. De officials worden op de hoogte gebracht door Wijnand en stuurt
ook een foto door van de huidige polo’s. Er zijn ook enkele verkeerd gedrukte polo’s in
omloop. Die worden teruggestuurd.
Indien we blauw wensen dan kan dat zo opgenomen worden in het reglement. Vervangen
van oude modellen is eveneens mogelijk in Brasschaat en/of Aarschot. Wijnand neemt de
kledij mee als hij nog moet/mag gaan van RedFed. Wim polst hiervoor bij Philippe Raes.
Wijnand maakt een overzicht van de stock.

5. Opvolging officials
Verslagen
Alle verslagen van de wedstrijden, moeten naar de voorzitter, secretaris en Claude Felix
(databeheerder) worden gestuurd. In de verslagen worden bemerkingen geschreven in
verband met officials, die kunnen gebruikt worden als basis voor doorstromen of net niet.
Wijnand heeft een overzicht van de laatste 20 jaar gemaakt van alle officials en hun
deelname aan Vlaamse wedstrijden. Wijnand bezorgt dit document aan Claude Felix. Hij
vraagt tevens aan de A-officials en aan Denis om alle verslagen te bezorgen.
De verslagen moeten gebruikt worden om officials bij te kunnen sturen. We kunnen hier
werken met scores voor de officials (zelfde kleurcode systeem zoals de verschillende
onderdelen). Hiervoor moet de template ook aangepast worden. Ook de hoofdofficial en
de eventdirector zouden zo opgevolgd moeten worden.
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Claude is verantwoordelijk als beheerder database officials. Vanaf de volgende College
of referees wordt deze database besproken. Belangrijk is voldoende input te geven van
zowel nationale als internationale opdrachten.
Upgraden van nieuwe officials


Fabienne Goossens is terug actief.
Algemene denkpiste: De CoR is van oordeel dat ze 1 niveau zakt en momenteel dus Bofficial is. Als ze A-official wil worden moet ze terug een bijscholing volgen en mee zijn
met de nieuwe reglementen en ook terug een stage A-official doen.
Het is best om hier een algemene regel rond te stellen (eveneens voor B officials).



Claude is verantwoordelijk als beheerder database officials. Vanaf nu kan tijdens elke
commissie deze database worden geraadpleegd. Belangrijk is voldoende input te geven.



Luc Frooninckx wordt voorgesteld als A-official. De CoR is hiermee akkoord. Aan Luc
wordt gesteld dat hij de opleiding international-B moet volgen en dat hij 2 stages moet
doen onder begeleiding, 1 in het zwembad en 1 in openwater. Wijnand stelt voor dat hij
de stage openwater tijdens het BK doet aangezien hij tijdens de FILCOW bijna niet
bijgestaan kan worden. Peter en Wim vinden dat hij zijn waarde op de FILCOW al
bewezen heeft.
Luc zal nog één stage als event volgen in Brasschaat en als hoofdscheidsrechter volgen
in Aarschot. Na een gunstige evaluatie (Frank is stagemeester), zal hij officieel
ingeschaald worden als Nat A Pool en Nat A Ocean.



Op 20-21 november organiseerden we een internationale cursus official-B in Antwerpen
De opleiding werd verzorgd door Frans Kenis en Bob Dekkers. Ze stond open voor alle
B-officials. Voorafgaand werd er ook een nationale B-official georganiseerd door Wijnand
Hubregsen (op 6 november).
Deelnemerslijst bijscholing (06 november - Leuven)

Ludovic Vandenbulck (PoRC)
Tom Arancibia (PoRC)
Luc Frooninckx (LeRC)
Isabelle Claessens (COAST)
Isabel Goegebuer (LeRC)

Pool
X
X
X
X
X

Ocean
X
X
X
X
X

Aanzet om dit op provinciaal niveau nogmaals in te richten:
o
o
o

Deelnemers kosteloos.
Onkosten via federatie.
Coördinatie van de verschillende lesgevers (cursusinhoud, vragenlijsten). Wel een
verschil vastleggen tussen cursus (8u) en bijscholing (max 3u).
Eenheidsvergoeding docent wordt voorgesteld op 25€/uur (cursus 200€ en 75€
bijscholing). Een projectformulier opstellen voor de volgende RvB.

Deelnemerslijst internationale vorming (19 en 20 Nov - Antwerpen)
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Ludovic Vandenbulck (PoRC)
Tom Arancibia (PoRC)
Robyn Feyen (PoRC)
Romi Boden (PoRC)
Marcel Hoskens (PoRC)
Isabel Claessens (Coast)
Wim Goossens (BRC)
Hugo Klaassen (LERC)
Luc Frooninckx (LERC)
Didier Clerens (LSU)
Olivier Clerens (LSU)
Brigitte Massaut (LSU)
Isabel Deblaere (LSU)


Pool
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ocean
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nieuwe kandidaat A-officials
Voor pool en ocean
Ludovic Van Den Bulck
o Pool:
In eerste prio tussen functies zoals chief timekeeper, starter
In tweede prio event en/of chief in kleinere wedstrijden (PK)
In derde prio (september 2017) eigenlijke functies (deputy en/of
chief).
o Ocean: Starten met minimum 2 positieve stages als back-up van een A official.
Voor ocean
Isabelle Claessens
In eerste prio: één event opvolgen (volledige organisatie) in middagdeel.
In tweede prio: aaneenschakeling van meerdere eventdelen of “moeilijker
onderdeel” per middagdeel (oceanman, beach flags).
Romi Boden
In eerste prio: één event opvolgen (volledige organisatie) in middagdeel.
In tweede prio: aaneenschakeling van meerdere eventdelen of “moeilijker
onderdeel” per middagdeel (oceanman, beach flags).
Taakverdeling kampioenschappen 2017

PK Oost Vlaanderen 29/01 – Brasschaat
PK Vlaams Brabant 05/02 – Aarschot
PK West Vlaanderen 26/03 – Kortrijk
PK Limburg 02/04 – Sint Truiden
BK Brugge 14/05
Filcow - Oostende

Hoofd
Wim
Luc
Piet ?
Frank

Event
Luc
Peter
Pascal ?
Luc

Stagebegeleider
Frank
Frank

Albert

Luc
Isabelle
Romi
Ludovic

Wim (lijkt
logischer)

mij
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6. Voorbereiding EK 2017
a. Voorstelling programma
Wim stelt de presentatie voor, zoals ze ook zal worden gegeven aan de leden van de
SC ILS-E.
b. Voorbereidingen
Wim vraagt of de college of referees al eens kan nadenken over kandidaten voor
bepaalde sleutelposities – taakverdeling.
7. Slotwoord
Wijnand maakt een lijst van DQ’s per proef tegen eerste PK 2017.
Verslag wordt doorgestuurd naar alle A-officials en kandidaat A-officials.
Opstellen van een technisch bulletin naar alle clubs, voorafgaand aan eerste PK 2017.
Leesvoer betreffende short course championships wordt opgestuurd door Wim Nuyens.

