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College of referees - 17 juni 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
Ludovic Vanden Bulck
Isabelle Claessens
Romi Boden

Voorzitter VSC – voorzitter CoR
STC – (Secretaris CoR)

Afgevaardigde officials VSC

Database beheerder
Waarnemer (kandidaat A)
Waarnemer (kandidaat A)
Waarnemer (kandidaat A)

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Verontschuldigd
Aanwezig
Verontschuldigd
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

We zoeken een secretaris, die tijdens de vergadering de nodige notities wil maken en het
verslag wil opstellen.
We zoeken een database beheerder aan Nederlandstalige zijde, zodat een dubbele
opvolging kan gebeuren.
Procedure – werkwijze CoR:
Alle opmerkingen en voorstellen zullen worden verzameld in een verslag (opmaken van
een actielijst) en naar voren worden gebracht op de volgende NSC (eveneens een
adviesorgaan). Na hun goedkeuring zullen deze opmerkingen en voorstellen worden
voorgelegd op het dagelijks bestuur van de BRF, die deze dan eventueel zal goedkeuren
(eindbeslissing).
Vanaf dan zijn deze opmerkingen en voorstellen bindend en kunnen deze uitgevoerd
worden. Deze worden dan opnieuw besproken als uit te voeren punten.
2. Opening van de vergadering
a. De voorzitter heet iedereen welkom op de burelen van RedFed voor de tweede
College of Referees van 2017.
b. De voorzitter vraagt om alle verslagen door te sturen naar hem zelf en de STC:
i. Verslagen van de kampioenschappen (N en F).
ii. Verslagen van de stages van de technische officials (B en C)
c. Op voorhand gestelde vragen of opmerkingen
i. Meningsverschil tussen Piet en Frank tijdens het Oost Vlaams kampioenschap.
1. Zekerheid over werking van de officials en de reglementen.
2. Na overleg en eventueel met meerderheid tot beslissing komen.
3. Respectvolle discussies (eventueel even apart gaan).
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ii. Voorstellen ontvangen op maandag 30 januari 2017 (Frank ISTAS):
1. Geen stagiairs op een VK en/of BK, aangezien dit te moeilijk kan zijn voor
de persoon zelf.
a. Zeker van toepassing voor kandidaat C-officials.
b. Andere levels, indien we voldoende ondersteuning hebben moet dat
kunnen.
c. PK streven naar maximaal stagiairs in functie van het aantal banen
(mits in elke baan een gevormde official). C level moet de dag van een
wedstrijd een soort van opleiding ontvangen.
d. Aangeven bij de inschrijving voor een wedstrijd. Zodat de
hoofdofficial zijn analyse kan maken.
2. Is het noodzakelijk dat we overgaan naar de beoordeling van chief referee
en event directors?
a. LFBS heeft de intentie om dit op termijn te gaan implementeren
(analyse van de werking op basis van camerabeelden). Dit geeft de
mogelijkheid om te kunnen bijsturen/coachen.
Bekijken wat kan/mag binnen de privacy wetgeving. Dit opnemen in de
uitnodiging voor een wedstrijd.
b. Beoordelen is te formeel. We wensen enkel te gaan coachen.
Eventueel een aantal criteria vastleggen bij aanvang van het seizoen.
c. Wie maakt de slotconclusie?
3. Eerste coaching tips:
a. Deftig fluitje (Fox en/of thunder) aankopen. Is ook al besproken binnen
VSC.
b. Stemcoach voor sommige officials is een aanrader.
3. Punten van de vorige vergadering
Volgende zaken werden besproken binnen de NSC van 13 juni en kunnen verder worden
behandeld door de AV BRF. Dit op basis van de nieuwe procedure, aangehaald in de
inleiding.
a. Aanpassingen algemeen wedstrijdreglement
 Benjamins:
o Vanaf het jaar dat ze 10 worden. LFBS is akkoord.
 Masters
o De masters worden in 4 gesplitst en we krijgen vervolgens:
 M30: van 30-39
 M40: van 40-54
 M55: van 55-69
 M70: van 70 tot…
o Bij deze categorieverandering Masters zullen ook de proeven worden
aangepast richting ILS-E.
o Masters M55 en M70 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
Junioren en een ander onderdeel in de open categorie. Bij 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-E: Vanaf
M55 geldt dus nog maar 100m hindernis en beach run 1km.
o De aflossingen pool worden uitgevoerd per vier en kunnen uitkomen in
alle wedstrijden (PK tot BK). Maar er worden slechts medailles (master
klassement) uitgereikt vanaf 3 ploegen (per geslacht). De aflossingen
ocean worden uitgevoerd in ploegen van 3 masters (alle categorieën)
Wat de Belgische Records betreft stelt Wijnand de vraag wat we nu gaan doen
met de dubbele nationaliteiten. Kunnen atleten met een dubbele nationaliteit
individuele Belgische records zwemmen, zelfs indien ze uitkomen voor een
ander land?
Volgens de huidige reglementen zijn hier geen bezwaren toe, zolang de atleet
beschikt over een Belgisch paspoort (Europese regelgeving).
Leveren van officials
o In het algemeen reglement staat nog dat clubs (Vlaamse, Waalse en
buitenlandse delegaties) 1 official moeten voorzien vanaf 3 deelnemers.
Dit blijft behouden.
We brengen de clubs (Vlaamse, Waalse) op de hoogte dat vanaf seizoen
2017/2018 clubs van het BK (+/- mei 2018) worden uitgesloten, indien zij
een totaal negatief saldo (= negatief aantal official) hebben voor het
seizoen 2017/2018 (alle provinciale, Waalse en Vlaamse
kampioenschappen volgens de wedstrijdkalender – bepaalde
kampioenschappen uitgesloten zoals bijvoorbeeld MISP). De boete dient
op voorhand te worden betaald.
Voorstellen boetesystemen:
Boete moet worden betaald bij de inschrijving, indien niet in orde, wordt
deze de dag zelf geïnd door de organisatie in plaats van opvolging a
posterio. Het bedrag wordt verhoogd naar 50€ per ontbrekende official
(cfr zwemmen).
o Beeldvorming gebeurt op basis van de datum van de afsluiting
inschrijving + 1.
o Rechtvaardiging kan door het aanleveren van een doktersbriefje
(binnen de 14 dagen).
o Communicatie naar alle clubs voor aanvang van het seizoen.
o Alle afspraken gelden zowel voor zwembad als open water. Deze gaan in
vanaf 15 oktober 2017.
o 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.
Indien we blauw (navy) wensen, dan kan dat zo opgenomen worden in
het algemeen reglement (geen clubvermeldingen).
Uniformiteit nastreven, dus als organisator reservekledij voorzien (taak
STC RedFed).
o RedFed/LFBS bekijkt of alle scheidsrechters A (chief referee én
event/area referee) een rode T-shirt kunnen ontvangen (gratis vanuit de
federatie). Stagiairs A blijven normaal wit (totdat ze effectief hun
kwalificatie hebben behaald).
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Leveren van helpers: enkel voor BK’s/VK’s als er geen club organiseert.
o Vanaf 3 atleten voorziet de club in één helper voor de ganse organisatie
van het kampioenschap.
o Vanaf 21 atleten voorziet de club in één droge én één natte helper.
o Vanuit de organisatie voorzien we ook een verantwoordelijke die deze
helpers aanstuurt (voor, tijdens en na de wedstrijd).

4. Overlopen van bepaalde wedstrijdregels (op basis van het huidige ILS reglement) .
a. DQ 4
i. Algemeen principe
Scoring disqualifications or DNFs
Competitors who do not finish (DNF) or who are disqualified in an A-final shall
earn 10 points. Competitors who do not finish (DNF) or are disqualified in a Bfinal shall earn one point. (See 2.14 Disqualifications and Did Not Finish
classifications in the ILS Competition Rule Book.)
However, competitors shall not earn any points if they are disqualified for
“Competing unfairly” or for a “Serious discipline offence”. (See 2.13 Misconduct in
the ILS Competition Rule Book.)
For clarification of “elimination” vs “disqualification”, see 4.10 Beach Flags in the
ILS Competition Rule Book.
Withdrawal from a race
Competitors or teams should advise if they intend to withdraw from an A or B final
within thirty minutes of the finalists being announced.
Competitors or teams who withdraw or do not start (DNS) in an A or B final shall
not earn any points for their team’s point score (i.e. zero points are scored for a
“no show”).
Where one or more competitors in the National Teams or Interclub Lifesaving
World Championships withdraw from an A-final, competitors shall be called
forward from the B-final. The A-final shall be re-seeded.
Where one or more competitors in the National Teams or Interclub Lifesaving
World Championships withdraw from a B-final, alternate competitors up to a
maximum of four competitors shall be called forward from the heats. The B-final
shall not be re-seeded. Should insufficient reserves be on standby the B final
shall progress with those who have marshaled.
Note: In pool events reserves shall be determined based on heat times. In ocean
events reserves will come from the same qualifying race as the withdrawn
competitor.
ii. Hoe gaan we dit toepassen tijdens een BK, wanneer er eigenlijk geen B of A
finale wordt gezwommen
iii. De punten worden gebaseerd op de gezwommen tijden, want het probleem doet
zich niet voor tijdens BK’s..
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b. Bij transport van een pop, waarom beperkt tot 90°
i. Als we kijken naar de beschrijving van een pop tijdens het vervoeren, dan wordt
er gerefereerd naar een bewusteloos slachtoffer.
Noodzaak om de mond boven te houden is dan ook niet valabel.
ii. Opinies vanuit de groep:
Aandachtspunt van maken tijdens de volgende SC ILS.
Terminologie – logica – zichtbaarheid in middelste banen.
c. Nieuwe transporttechniek
i. Tijdens EK Masters werd een “nieuwe “ techniek waar genomen. De pop werd
onder één arm vast gehouden, ter hoogte van de nek en/of schouders (arm al
dan niet inbegrepen). Volgende zaken werden vastgesteld:
1. Er werd geflirt met de 90° regel. Maar er ontstond onduidelijkheid wat het
referentievlak is voor deze 90°.
Is dit ten opzichte van de lichaam-as van de zwemmer?
Is dit ten opzichte van het wateroppervlak?
2. Het correct transport van de pop wordt op deze manier zeer moeilijk om te
beoordelen, omdat ze niet goed zichtbaar is.
ii. Opinie vanuit de groep:
Referentie blijft het wateroppervlak.
d. Dragen van “boosters”
i. Verschillende atleten droegen aan de onderbenen boosters. In de term van de
“steunkeuzen” kan men afleiden dat er een eventueel voordeel kan ontstaan voor
de atleet.

In de rulebook wordt er niet naar verwezen.
ii. Opinie vanuit de groep:
Er is geen probleem om deze te dragen.
5. Opmaak van een ILS rulebook “short course championship”
20170601 ILS Competition Rule Book Short Course Pool Events Pilot Veresion 1.0 20152018.docx
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6. Aanpassingen in het algemeen en eventueel technisch wedstrijdreglement
a. Principe
We wensen een algemeen reglement op te stellen dat zowel tijdens Vlaamse, Waalse
als Belgische wedstrijden wordt gevolgd. Deze uniforme aanpak schept naar de
atleten de nodige duidelijkheid.
b. Omlijsting rubrieken
i. Leeftijdscategorieën (en daaruit voortvloeiend uitvoeren van events)
De leeftijdscategorieën aanpassen en de evenementen eraan koppelen.
ii. Dubbele nationaliteit
Verduidelijkingen aanbrengen in functie van dubbele nationaliteiten.
iii. Badmutsen
Verplichting clubbadmutsen wordt in reglement opgenomen.
iv. Klassementen
1. Ex aequo
Bij twee ploegen die gelijk eindigen, dan wordt er gekeken naar de
gezwommen tijden.
Bij proeven zwembad (ploegaflossing) nemen we alle vier de onderdelen in
overweging.
2. Gedeeltelijke deelname
Deelnemer wordt NIET opgenomen in het eindklassement, indien hij/zij zich
niet inschrijft voor alle onderdelen.
Teammanagers moeten hun atleten aanmoedigen, dat ze ingeschreven
proeven ook effectief zwemmen. Indien op termijn dit systeem niet houdbaar
blijkt, zullen we hier eveneens een boetesysteem invoeren. Clubs zullen
hiervan bewust worden gemaakt tijdens het seizoen 2017/2018.
v. Keerpuntrechters
Keerpuntrechters hebben hun nut tijdens de wedstrijd. Ze kunnen de wedstrijd
versnellen door de poppen snel te controleren.1/2-3 banen verplicht is
aangeraden. (functie komt bij een tekort aantal officials snel te vervallen.
7. Uitwerken van een Vlaams licentiesysteem
a. Algemeen
Om in de toekomst professioneler te gaan werken, willen we starten vanaf 2018 met
het invoeren van een licentiesysteem voor alle Vlaamse clubs. Op basis van de
classificatie die een Vlaamse club wenst, zal deze club moeten beschikken over een
aantal atleten, trainers en officials en een aantal attitudes kunnen aantonen. Na
goedkeuring vanuit de Vlaamse Reddingsfederatie zal deze classificatie worden
verleend aan de vereniging, waaraan intrinsiek een aantal voordelen zijn verbonden
voor deze vereniging.
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b. Uitvoeringsmodaliteiten voor wat betreft het aantal officials
Classificatie
Topsport club
Sport club
Club

Nationaal A
1
0
0

Nationaal B
2
2
1

Nationaal C
2
2
2

Deze getallen zijn steeds het minimum aantal.
Het gaat hier enkel over de officials. Er zullen nog bijkomende voorwaarden worden
gesteld aan de classificatie (zoals aantal elitesporters, aantal gekwalificeerde trainers
en dergelijke).
c. Opmerkingen
De classificatie (basisopleiding) is één zaak, maar deze moet elk jaar opnieuw
worden bevestigd door middel van het volgen van een erkende bijscholing.
Vragen:
 Moet dit jaarlijks voorafgaan aan het seizoen (pool en/of ocean)?
 Combinatie van “kleine test” voorafgaandelijk aan elk PK (Vlaams).
o Bij voorkeur N/F.
o Systeem meerkeuzenvragen (snel, duidelijk en met duidelijke doelstelling)
o Onderscheid in B en C level (met typische vragen).
o Reflectiemoment voorzien met “juiste” oplossing.

8. Week van de scheidsrechter
Er komt een derde editie van de Week van de Official. En deze gaat opnieuw door van het
eerste tot tweede weekend van oktober: van 7 tot 15 oktober 2017.
Na de evaluatie van de voorbije editie(s), willen ze vanuit de VSF meer de focus leggen
op de betrokkenheid in de sportclubs en willen ze hier meer impact creëren. Die impact
willen ze zowel bij de “clubs”, maar ook bij de spelers, ouders en supporters. Ze zouden
dit willen doen aan de hand van 1 hoofdactie: een gadget “Week van de Official”.
Gadget ‘Week van de Official’
Ze vertrekken vanuit het idee dat elke supporter tijdens de Week van de Official er ook is
voor de scheidsrechter/het jurylid.
De VSF voorziet gadgets die de sportclubs kunnen uitdelen aan hun supporters tijdens de
Week van de Official. Ze hebben gekozen voor cheering sticks met bedrukking (zie foto
hieronder).

8

Zo kunnen de officials tijdens deze week ook eens toegejuicht worden (naast het vurige
supporteren voor de sporter(s) natuurlijk).
Deze gadgets worden gekaderd in het concept van de Week van de Official. Zo voorzien
ze voor de sportclubs communicatiemateriaal (zowel gedrukt als digitaal). Verdere
informatie hierover volgt.
Bedrukking: “Ik supporter ook voor de official. #bedanktscheids #bedanktjury”
Vanuit VSF bieden ze dit aan, maar het is uiteraard een vrije keuze per sportfederatie om
hieraan deel te nemen. Er zijn voor de federatie geen kosten aan verbonden.
Praktisch








De VSF staat in voor de bestelling (en betaling) van de cheering sticks (met een
maximum van 16 000 stuks, aangezien wij ook een vast budget hebben voor dit
project).
De sportfederaties staan in voor de verdeling naar hun clubs. Heel belangrijk: de
federatie beslist zelf naar welke clubs (bv. alle clubs, enkel competitieve clubs, enkel
clubs met jeugd, enkel clubs in een bepaalde reeks, …) en hoeveel sticks je per club
wil verdelen.
De cheering sticks worden eind juni -begin juli bij ons geleverd. Dat betekent dat je je
als federatie, indien je op dit aanbod intekent, dus engageert om tussen begin juli en
begin oktober de sticks bij de clubs te brengen/krijgen. We hebben beslist om zo
vroeg mogelijk de productie van deze sticks op te starten, zodat de deelnemende
federaties maximaal de tijd hebben voor de verdeling hiervan. Zo kan dit bvb.
gecombineerd worden met een clubbezoek of ledenvergadering en wordt er zo
bespaard op eventuele verzendkosten.
Standaard voorzien we pakketjes van 100 stuks.

Indien je met jouw federatie en sportclubs interesse hebt om deel te nemen, gelieve mij
voor 18 mei jouw bestelling van de cheering sticks door te geven. Dit mag per pakketje
(van 100 stuks) of gewoon het aantal stuks.
Indien deze actie een succes blijkt, gaan wij volgend jaar onderzoeken om voor een
gelijkaardige actie de verdeling hiervan lokaal te voorzien via de sportdiensten. Nu was de
editie van 2017 te kortbij om hier nog alle praktische regelingen te organiseren.
Projectmedewerker: Sara Pannecoucke tel.: 09 243 12 90
Naar aanleiding van de Week van de Official heeft Hilde in samenwerking met Wim een
voorstel uitgewerkt:


Cheering sticks (aantal moet nog bevestigd worden door VSF):
"Zonder officials waren er geen wedstrijden. KOM HEN AANMOEDIGEN!"
o

EK 2017:
 Uitnodiging voor het EK 2017 versturen naar alle erkende clubs. Bij
deze uitnodiging voegen we telkens 1 set cheeringsticks om de sfeer
er al wat in te brengen.
 Ter plaatse delen we de cheering sticks uit onder alle deelnemende
landen + tijdens de openingsceremonie
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Aanvang nieuw sportjaar 2017-2018:
 Ter plaatse uitdelen op 15 oktober 2017
Publiek, atleten, supporters,... uitdagen (met als hoogtepunt op 15 oktober):
o Samen op de foto gaan met een official en publiceren met de hashtag "reffie"
Bedanking en waardering uiten via comunicatiekanalen (De Boei, sociale media,
website):
o Foto van de officials publiceren met hashtag "bedanktscheids"
o Compilatie maken van alle gepubliceerde "reffie's"

9. Voorbereiding EK 2017
a. Voorstelling programma
Weernomen op de website www.lifesaving2017.be
b. Voorbereidingen
Op basis van de oproep, gelanceerd door Wijnand, begin Mar:
Taakverdeling – kandidaten voor bepaalde sleutelposities (aangeduid door de CoR
ILS-E)
Functie
Chief referee Pool
Deputy referee Pool

Naam
Stephanie Andrews
Nico Laumen
Frans Kenis
Bob Dekkers
Stephanie Andrews
Frans Kenis
Elu Sanguino
Wim Nuyens
Wolfgang Draaijer

Chief referee SERC
Deputy referee SERC
Chief referee Ocean
Area referee Ocean

Nationaliteit
Groot-Brittannië
Nederland
België
Nederland
Groot-Brittannië
België
Italië
België
Duitsland

c. Taakverdeling – inzet van technische officials
Momenteel hebben volgende technische officials zich aangemeld:
100 Bob Dekkers

CR

SERC

101 Stephanie Andrews

CR

Zwembad

102 Wim Nuyens

D

openwater

103 Elu Sanguino

CR

openwater

104 Walter Vanhoef

S

openwater/zwembad/SERC

105 Isabelle Claessens

LJ

zwembad/openwater

106 Luc Frooninckx

LJ

zwembad

107 Frans Kenis

D

SERC zwembad

108 Fréderic Descamps

TK

zwembad

109 Isabel Goegebeur

M

openwater

110 Wim De klerk

D

openwater
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111 Nico Laumen

D

Zwembad/openwater

112 Trix Vandingenen

LJ

Zwembad/openwater

113 Wim Goossens

TK

zwembad/openwater

114 Tom Arancibia

TK

zwembad/openwater

115 Rianne den Breejen

TK

zwembad

116 Piet Vanneste

L

zwembad

117 Pascal Lievens

LJ

zwembad

118 Isabelle Marc

FJ

zwembad/openwater

119 Pierre Vilaceca

LJ

zwembad/openwater

120 Marcel Hoskens

TK

zwembad/openwater

121 Robin Feyen

BJ

zwembad/openwater

122 Arjen de Bruin

TK

zwembad/openwater

123 Patrick Florus

CJ

openwater

124 Albert Van Espen

CJ

openwater

125 Thomas Passing

LJ

openwater/zwembad/SERC

126 Romi Boden

LJ

openwater

127 Brigitte Massaut
128 Adrienne Teley

openwater

129 Didier Clerens
130 Viviane Callaert

DH

TK/zwembad/Open water

131 Jenny Van Baelen

DH

M zwembad

10. Opvolging officials
a. 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.
Bijkomend is een overzicht van de laatste 20 jaar gemaakt van alle officials en hun
deelname aan Vlaamse wedstrijden.
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).
Claude is verantwoordelijk als beheerder database officials. Vanaf nu kan tijdens elke
commissie deze database worden geraadpleegd.
Belangrijk is voldoende input te geven van zowel nationale als internationale
opdrachten.
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b. Overlopen van de verslagen
i. Vlaamse wedstrijden
Wedstrijd
PK Antwerpen 23/10/2016 – Hoogstraten
VK zwembad 27/11/2016 – Brugge
PK Oost Vlaanderen 29/01/17 – Brasschaat
PK Vlaams Brabant 05/02/17 – Aarschot
PK West Vlaanderen 26/03/17 – Kortrijk
PK Limburg 02/04/17 – Sint Truiden
BK zwembad 14/05/17 – Brugge
Club
ARC
BLITS
BOUST
BRC
COAST
CSB
ESNS
HRC
IRC
LDD
LERC
NEL’AUR
PORC
RAG
RCTAL
RDK
SC3F
SCR
STH
STRC

PK
Antwerpen
Atl.
Off.
1 (+1)
5
1
3
1
12
2
2
1 (+1)
29
22
2
3
8
3 (+2)
13
1
11
18 3 (+1)

PK Oost
Vlaanderen
Atl.
Off.
4
1
5
1
12
2
3
3
1
4
1
21
2
8
4
4 (+3)
2 (+2)
26
1
3
21
3

Ontvangen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

PK Vlaams
Brabant
Atl.
Off.
3
9
1
2
1 (+1)
6
5
2
1 (+1)
31 5 (+1)
8
7
5 (+4)
24
2
4
1
25 4 (+1)

PK West
Vlaanderen
Atl.
Off.
6
1
8
1
14
2
14
2
1
1 (+1)
9
3 (+2)
4
(1)
7
3 (+2)
2 (+2)
10
1
15
1
1
2
-

PK Limburg
Atl.
2
2
7
3
9
3
7
17
14
4
18
3
2
7
24

ii. Waalse wedstrijden (input via Claude Felix)
Wedstrijd
PK Luik 16/11/2016 - Hoei
PK Waals-Brabant 26/02/2017 – Rixensart
PK Luxemburg 12/03/2017 – Saint-Hubert
MISPY 19/02/2017 – Seraing
MISP 30/04/2017 – Seraing

Ontvangen

iii. Belgisch kampioenschap
Als generale repetitie was dit zeker een geslaagd kampioenschap.

Off.
1 (+1)
1
1
2
1
4 (+2)
3* (+1)
2 (+1)
2
1 (+1)
1
5 (+2)
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Punten waaraan we nog kunnen werken zijn:
- Opteren voor een vrouwelijke speaker. De akoestiek is beter afgestemd op
een vrouwenstem. Jean-Pierre was meestal niet verstaanbaar.
Moet ook het Engels machtig zijn.
- Werken met een marshaller. Nu is deze rol spontaan opgenomen door
Xavier. Als alle starten aan de vensterzijde worden gehouden (dus officials
die zich verplaatsen), dan is er geen echte controle aan de start.
Eveneens moet er worden gewerkt met een oproepkamer, waarbij het ganse
event wordt verzameld. Deze ruimte is nu niet gedefinieerd.
Naar de toekomst moet dit principe tijdens elk BK worden toegepast, zodat
onze atleten aan deze manier van werken gewoon geraken.
- Specifiek voor de jeugd-A3: werken met de bolletjeslijn is niet goed. Deze is
voor de zwemmers niet goed zichtbaar. Ander systeem bedenken.
- Timings:
o Medailleparade ofwel volledig loskoppelen, maar wel rekening houden
met het te zwemmen programma.
Ofwel mee opnemen in de wedstrijd timings.
In ieder geval medailles geven na enkele gezwommen proeven.
Snelheid verhogen door tegelijkertijd top drie naar voren te roepen.
o Voor aanvang van de laatste aflossing applaus vragen voor de ganse
organisatie.
c. Overzicht zwembadseizoen Vlaamse provinciale wedstrijden – discussiepunt en geen
gevolg
Wat staat er in het algemeen technisch reglement (Vlaams – versie 1 januari 2015 –
gepubliceerd op de website/infotheek).
28.4. Leveren van officials
De deelnemende clubs moeten voor alle erkende wedstrijden officials leveren
volgens het volgende principe:
 Vanaf 3 deelnemers: 1 official
 Vanaf 11 deelnemers: 2 officials
 Vanaf 21 deelnemers: 3 officials
Opmerkingen
 Voor het berekenen van het aantal verplichte officials wordt rekening
gehouden met het aantal ingeschreven atleten van een club.
 Indien een club onvoldoende officials heeft, mag de club beroep doen op één
of meer officials van een andere club.
 Iedere club moet na één jaar ook een official leveren. Zelfs indien er geen
cursus wordt georganiseerd bestaat de mogelijkheid om via 2 stages C official
te worden.
 Een zieke official moet binnen de twee weken na de wedstrijd een
doktersbriefje opsturen naar het RedFed secretariaat. Voor wedstrijden over
twee dagen moet een club ook de tweede dag voorzien in het leveren van het
verplicht aantal scheidsrechters voor het aantal clubleden van die dag.
 Elke official dient zich bij aankomst onmiddellijk aan te melden bij de
hoofdscheidsrechter en hem mee te delen voor welke club hij/zij aantreedt als
official.
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Bij een tekort aan officials bij een wedstrijd kan de inrichtende club aan het
secretariaat van RedFed hulp vragen bij het aanduiden van extra juryleden.
 Clubs uit het buitenland mogen officials voorzien maar zijn dit niet verplicht.
Het boetesysteem
Boetes worden aangerekend door RedFed aan de clubs* voor de volgende feiten:
 Afwezigheid van een atleet zonder medisch attest = inschrijvingsgeld.
 Afwezigheid van een official/helper zonder medisch attest = 30 Euro.
 Te weinig leveren van officials tegenover het aantal zwemmers: 30 Euro per
official.
 Te weinig leveren van helpers op het droge tegenover het aantal zwemmers:
15 Euro per helper.
 Te weinig leveren van helpers in het water tegenover het aantal zwemmers:
25 Euro per helper.
Een club die haar boetes of inschrijvingsgeld niet heeft betaald kan geweigerd
worden deel te nemen aan competities.
* Clubs die in hun eerste competitiejaar zitten, worden niet beboet inzake het
leveren van officials.
Op basis van deze overzichtstabel, boetes naar clubs opmaken.
PK
PK Oost
PK Vlaams
PK West
Antwerpen
Vlaanderen
Brabant
Vlaanderen
Club
Atl.
Off.
Atl.
Off.
Atl.
Off.
Atl.
Off.
+2
+1
ARC
-1
-1
BLITS
BOUST
-1
BRC
COAST
CSB
ESNS
HRC
IRC
LDD
LERC
NEL’AUR
PORC
RAG
RCTAL
RDK
SC3F
SCR
STH
STRC

+1
-1

+1

-4
-1
+2
+3
-2
+12
+4
-4
-3
-1
+1
-1
+4

-3

-1
-1
+2
-1
-2

-1

PK Limburg
Atl.

Off.
+1

Onwettig
afwezig

+1
-1
-1

-1
-1
+3
+2
-2

-1
+1
+1
-1
+4

+1
+2
+2
+2

+2
+1
+1

-1
-1
-1
+1

-1
+1

Totaal van alle Vlaamse provinciale kampioenschappen
19 tekorten x 30€ = 570€

+1

+2
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d. Overzicht zwembadseizoen Vlaams en Belgisch kampioenschap
VK Brugge
BK Brugge
29/11/16
14/05/17
Club
Atleten Officials Atleten Officials Helpers
1
7
0
0
ACF
ARC
3
1
3
1*
0
BLITS
5
2 (+1)
1
BOUST
11
3 (+1)
7
1
0
BRC
6
1
5
1
0
COAST
5
1
0
CSB
1
0
0
ESNS
4
1
HRC
6
1
8
1
3 (+2)
IRC
6
1
1
LDD
21
4 (+1)
36
5 (+1)
3
LERC
1 (+1)
MRC
3
1
15
0
0
NEL’AUR
10
3 (+2)
5
4 (+3)
2 (+1)
PORC
4 (+4)
RAG
23
4 (+1)
24
3
1
RCTAL
5
1
3
0
0
RDK
1
0
0
SC3F
4
1
0
SCR
6
1
1
STH
26
3
26
3
1
STRC
Wat staat er in het algemeen technisch reglement (Vlaams – versie 1 januari 2015 –
gepubliceerd op de website/infotheek))
28.4. Leveren van officials
De deelnemende clubs moeten voor alle erkende wedstrijden officials leveren
volgens het volgende principe:
 Vanaf 3 deelnemers: 1 official
 Vanaf 11 deelnemers: 2 officials
 Vanaf 21 deelnemers: 3 officials
Opmerkingen
 Voor het berekenen van het aantal verplichte officials wordt rekening
gehouden met het aantal ingeschreven atleten van een club.
 Indien een club onvoldoende officials heeft, mag de club beroep doen op één
of meer officials van een andere club.
 Iedere club moet na één jaar ook een official leveren. Zelfs indien er geen
cursus wordt georganiseerd bestaat de mogelijkheid om via 2 stages C official
te worden.
 Een zieke official moet binnen de twee weken na de wedstrijd een
doktersbriefje opsturen naar het RedFed secretariaat. Voor wedstrijden over
twee dagen moet een club ook de tweede dag voorzien in het leveren van het
verplicht aantal scheidsrechters voor het aantal clubleden van die dag.
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Elke official dient zich bij aankomst onmiddellijk aan te melden bij de
hoofdscheidsrechter en hem mee te delen voor welke club hij/zij aantreedt als
official.
Bij een tekort aan officials bij een wedstrijd kan de inrichtende club aan het
secretariaat van RedFed hulp vragen bij het aanduiden van extra juryleden.
Clubs uit het buitenland mogen officials voorzien maar zijn dit niet verplicht.

Het boetesysteem
Boetes worden aangerekend door RedFed aan de clubs* voor de volgende feiten:
 Afwezigheid van een atleet zonder medisch attest = inschrijvingsgeld.
 Afwezigheid van een official/helper zonder medisch attest = 30 Euro.
 Te weinig leveren van officials tegenover het aantal zwemmers: 30 Euro per
official.
 Te weinig leveren van helpers op het droge tegenover het aantal zwemmers:
15 Euro per helper.
 Te weinig leveren van helpers in het water tegenover het aantal zwemmers:
25 Euro per helper.
Een club die haar boetes of inschrijvingsgeld niet heeft betaald kan geweigerd
worden deel te nemen aan competities.
* Clubs die in hun eerste competitiejaar zitten, worden niet beboet inzake het
leveren van officials.
9.2. LEVEREN VAN HELPERS
De deelnemende clubs moeten voor alle wedstrijden die door RedFed/LFBS
georganiseerd worden helpers leveren volgens het volgende principe:
 Vanaf 3 deelnemers: 1 droge helper
 Vanaf 11 deelnemers: 1 droge + 1 natte helper
 Vanaf 21 deelnemers: 1 droge + 2 natte helpers
Opmerkingen
 Voor het berekenen van het aantal verplichte helpers wordt rekening
gehouden met het aantal ingeschreven atleten van een club.
 Indien een club onvoldoende helpers heeft, mag de club beroep doen op een
of meer helpers van een andere club.
 Iedere club moet helpers leveren.
 Een zieke helper moet binnen de twee weken na de wedstrijd een
doktersbriefje opsturen naar het RedFed secretariaat.
 Voor wedstrijden over twee dagen moet een club ook de tweede dag voorzien
in het leveren van het verplicht aantal helpers voor het aantal clubleden van
die dag.
 Elke helper dient zich bij aankomst onmiddellijk aan te melden bij de
organisator en meedelen voor welke club hij/zij aantreedt als helper.
Het boetesysteem
Boetes worden aangerekend door de organiserende instantie aan de clubs* voor de
volgende feiten:
 Afwezigheid van een atleet zonder medisch attest = inschrijvingsgeld.
 Afwezigheid van een official of helper zonder medisch attest = 30 Euro.
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Te weinig leveren van officials tegenover het aantal zwemmers: 30 Euro per
official.
Te weinig leveren van helpers op het droge tegenover het aantal zwemmers:
15 Euro per helper.
Te weinig leveren van helpers in het water tegenover het aantal zwemmers:
25 Euro per helper.

Een club die haar boetes of inschrijvingsgeld niet heeft betaald kan geweigerd
worden deel te nemen aan competities.
Clubs die in hun eerste competitiejaar zitten worden niet beboet betreffende het
leveren van officials.
Op basis van deze overzichtstabel, boetes naar clubs opmaken.
Club

VK Brugge
BK Brugge
29/11/16
14/05/17
Atleten Officials Officials Helpers Helpers
-1
-1
-2

ACF
ARC
BLITS
BOUST
+1
BRC
COAST
CSB
ESNS
-1
HRC
IRC
LDD
+1
LERC
MRC
-1
NEL’AUR
+2
PORC
RAG
+1
RCTAL
-1
RDK
SC3F
SCR
STH
STRC
* Opgegeven, maar niet aanwezig

Totale som boetes:
RedFed:
570€ + 90€ = 660€ + 315€ = 975€
LFBS:
315€

-1*
+1

-1
-1
-1
-1

-2
+1
-1
-1
-1

+2

+2

-1

-2
-1

-1
+1
-4
+4
+4
-2
-2

-1
-1
-3

-1
-1
-3

Vlaams kampioenschap
3 tekorten x 30€ = 90€

Belgisch kampioenschap

+1
+1
-2
+3
+4
-1

-2
+1

21 tekorten x 30€ = 630€
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Vragen:
Wat is de norm betreffende het aanleveren van officials? Wat met overtal ten opzichte
van tekort in een andere wedstrijd?
Hoe komt de federatie tussen wanneer er “teveel” officials zijn?
Wat is het maximum aantal officials, voor het in goede banen leiden van een
kampioenschap?
Wat is de werkwijze voor het leveren van helpers (zowel nat als droog)?
Wanneer gaan we effectief boetes opleggen en hoe gaan we dit communiceren naar
de clubs?
Beslissingen meenemen naar VSC/NSC, zodat deze dan kunnen worden uitgevoerd:
 Werden reeds behandeld
e. Vorming en/of bijscholingen 2017/2018
i. Planningsgegevens
Een planning voor een officiële vorming en/of bijscholing moet worden opgemaakt.
Dit is reeds een eerste aanzet voor de invulling van functies binnen het
licentiesysteem. Indien een official wil functioneren in het seizoen 2017/2018, dan
moet hij/zij een bijscholing hebben gevolgd.
Misschien moeten/kunnen we deze beide combineren?
Vorming

Datum en plaats

Bijscholing
Pool

Datum en plaats
01 Okt - Antwerpen

Opmerking: eerste wedstrijd pool staat gepland op 15 oktober te Ekeren.
ii. Regionale verdeling
In het verleden werd er afgesproken de vorming en/of bijscholing regionaal te gaan
coördineren, zodat de deelnemers niet worden afgeschrikt door de
verplaatsingsafstanden.
Provincie
Antwerpen
Limburg
Oost Vlaanderen
Vlaams Brabant
West Vlaanderen

Lesgever
Wim Nuyens

Plaats en datum
01 Okt - Antwerpen

iii. Vastleggen van de thema’s
Standaardpresentatie opmaken op basis van de voorzien doelen:
o Fluitgebruik en stemgebruik.
o Aandacht tijdens de ganse duur van de wedstrijd.
o “Kleine test” voor aanvang van een wedstrijd.
o Test als basis van de punten waar nadien wordt op ingegaan.
o Onderscheid maken tussen niveau B en C (ook aandacht naar werking Cniveau)
Kandidaat voor het opmaken van deze presentatie mag zich aanbieden.
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f.

Kledij
i. Algemeen principe
Momenteel wordt, door de Vlaamse Reddingsfederatie, aan elke nieuwe official
gratis een T-shirt gegeven.
ii. Opmerkingen
Is dit een regionale materie of een federale materie?
Er dienen afspraken te worden gemaakt, zodat de kledij uniform is voor de
Vlaamse en Waalse officials.
iii. Nieuw voorstel op Vlaams niveau
Elke official die een opleiding of een stage volgt, krijgt, na succesvol slagen in de
vorming, gratis een T-shirt van de federatie.
Nationaal A geslaagden, ontvangen een rode T-sirt (met opschrift Referee).
Stage lopende officials nationaal C ontvangen geen dagvergoeding. Een kopie
moet worden bezorgd aan de betrokkenen.
Vanaf het niveau nationaal C (erkend door CoR) ontvangt de aanwezige official
steeds een vergoeding.
Elke official dient in uniforme kledij zijn functie te vervullen.
Definitie van een uniforme kledij:
 Voor een technisch official
o Witte T-shirt (met opschrift official).
o Blauwe broek (navy).
 Voor een referee (chief en deputy – event/area)
o Rode T-shirt (met opschrift referee).
o Blauwe broek.

g. Upgraden van nieuwe officials
Volgende personen werden ge-upgrade tijdens de vergadering van de
sportcommissie ILS-E (Kopenhagen) op 13 en 14 Jan 17.
i. Internationaal niveau
 Upgrade tot internationaal A pool:
 Didier Clerens (LFBS).
 Wim Nuyens (RedFed).
 Upgrade tot internationaal A ocean:
 Wim Nuyens (RedFed).
ii. Nationaal niveau
1. Stages niveau C en/of B
Naam
Labeeuw Johan
Goegebeur Isabelle
Frooninckx Luc
Hoskens Marcel
Massin Maryse
Deflandre Bruno
Matthieu Andrée
Ludovic Vanden Bulck

C
B
A
C
C
C
C
A

RCTAL
LeRC
LeRC
PoRC
Nel’Aur
Nel’Aur
Nel’Aur
PoRC

Stage 1
23/10/16
27/11/16
29/01/17
29/01/17
02/04/17
02/04/17
02/04/17
14/05/17

Resultaat

Stage 2

Resultaat

Gunstig
Gunstig
Gunstig
Gunstig
Gunstig
Zeer Goed

05/02/17
26/02/17

Gunstig
Gunstig
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Marcel HOSKENS heeft met succes twee stages (Brasschaat en
Rixensart) doorlopen en wordt ingeschaald als official C pool.
Luc FROONINCKX heeft met succes twee stages gelopen als A-official.
Hij wordt ingeschaald als A-official. Wordt vanaf nu ook opgeroepen om
deel te nemen aan alle vergaderingen van de CoR.
Ludoviv VANDEN BULCK heeft met succes zijn stage als event
gelopen.
Ludovic Vanden Bulck, Isabelle Claessens en Romi Boden zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan de CoR als waarnemer.

2. Stages niveau A
Voor de kandidaten niveau nationaal A ocean, werden volgende opdrachten
voorgesteld. Er is steeds een enkelvoudige opdracht en een samengestelde
opdracht voorzien:
Naam
Vanden Bulck Ludovic
Claessens Isabelle
Boden Romi

Opdracht 1
Board
Surfski
Surf

Opdracht 2
Sprint
Ocean man
Beach flags





Deelnemers moeten kunnen beschikken over de naamlijst technische
officials, aan hen toebedeeld. Zo kunnen zij reeds starten met hun
planning en taakverdeling.
 Wie geeft de briefing aan de teammanagers? Of wordt de input gegeven
aan de chief referee, die hun input zal overbrengen aan de
teammanagers?
Een “kleine” briefing voor elk event is ook een mogelijkheid.

h. Aanduiding voor kampioenschappen
i. Internationale kalender
 Europees kampioenschap master in Spanje van 25 tot 28 Mei
Functie
Chief referee pool
Deputy referee pool
Chief referee ocean
Area referee ocean

Functie
Chief referee pool
Deputy referee pool
Chief referee ocean
Area referee ocean

Naam
Elaine Lewis
Claire Mc Grath
Cristina Perez
Arno Eberle
Jerry Polesel
Wim Nuyens

Nationaliteit
Groot-Brittannië
Ierland
Italië
Duitsland
Spanje
België

Naam
Frans Kenis
Wim Nuyens
Cristina Perez
Wim Nuyens
Cristina Perez
Frans Kenis

Nationaliteit
België
België
Italië
België
Italië
België
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Europees kampioenschap IRB in Duitsland van 14 tot 17 Sep
Functie
Chief referee
Deputy referee

Naam
Wim Nuyens
Aan te duiden tijdens opleiding
eind Aug

Nationaliteit
België

Een opleiding IRB internationaal B wordt ingericht in Karlsruhe, in het
weekend van 26 en 27 augustus. Officiële informatie is te bekomen op
secretariaat
ii. Nationale kalender
 Taakverdeling kampioenschappen 2016/2017
Hoofd

Event

PK Antwerpen 26 Okt 16 - Hoogstraten
VK Brugge 29 Nov 16
PK Oost Vlaanderen 29 Jan 17 – Brasschaat

Trix
Albert
Pascal

PK Vlaams Brabant 05 Feb 17 – Aarschot
PK West Vlaanderen 26 Mar 17 – Kortrijk
PK Limburg 02 Apr 17 – Sint Truiden
BK Brugge 14 Mei 17

Luc
Piet
Frank
Albert

Filcow 8 en 9 Jul - Oostende

Wim
Luc
Albert

Albert
Trix
Piet
Luc*
Peter
Pascal
Luc
Wim
Ludovic*
Ludovic*
Isabelle*
Romi*

Hoofd

Event

Stagebegeleider

Frank
Frank

Pascal
Albert

BK ocean 19 en 20 Aug - Butgenbach
* In opleiding


Taakverdeling kampioenschappen 2017/2018

PK Antwerpen 15 Okt 17 – Ekeren
VK 26 Nov 17 - Aalst
PK Oost Vlaanderen 28 Jan 18 – Ekeren
PK Vlaams Brabant 04 Feb 18 – Asse
PK Limburg 15 Apr 18 – Sint Truiden
PK West Vlaanderen 22 Apr 18 – Izegem
BK LFBS
Filcow 07 en 08 Jul 18- Oostende
BK ocean 25 en 26 Aug 18 - Oostende
CP Liège (Huy): 12/11/17
CP Brabant Wallon (rixensart):25/02/18
CP Luxembourg (Bastogne):11/03/18
MISPY: 25/03/18 PM
MISP: 29/04/18

Stagebegeleider
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CB (Seraing): 06/05/18
Eau libre LFBS (Vieilles Forges): 23&24/06/18

11. Slotwoord

