1

Verslag College of referees – 13 januari 2018
1. Aanwezigen
Wim Nuyens
Wijnand Hubregsen
Piet Vanneste
Claude Felix
Albert Van Espen
Beatrice Van Dingenen
Frank Istas
Peter Istas
Pascal Lievens
Luc Frooninckx
Frans Kenis
Didier Clerens
Fabrice Vandenbroeck
Ludovic Van Den Bulck
Isabelle Claessens
Romi Boden
Isabelle Collard
Brigitte Massaut

Voorzitter VSC – voorzitter CoR
STC – (secretaris CoR)
Beheerder database officials
Beheerder database officials
Afgevaardigde officials VSC

AANWEZIG
AANWEZIG
AANWEZIG
Verontschuldigd
AANWEZIG
AANWEZIG
AANWEZIG
AANWEZIG
Verontschuldigd
AANWEZIG
Verontschuldigd
Verontschuldigd
Gestopt
AANWEZIG
AANWEZIG
AANWEZIG
Verontschuldigd
Verontschuldigd

2. Opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom op de burelen van RedFed voor de eerste College of Referees
van 2018. Wim bedankt iedereen voor de gestuurde opmerkingen en de gestelde vragen. We komen
op alles terug in de loop van het verslag.
3. Punten van de vorige vergadering
Technisch Bulletin 2017-02 werd binnen de NSC van 13 juni 2017 besproken en werden verder
goedgekeurd door de AV BRF (dit op basis van de nieuwe procedure. Alle punten werden
gecommuniceerd (N/F) voor aanvang van het seizoen via dat technische bulletin. Hieronder volgen
nog enkele verduidelijkingen:
A. Aanpassingen algemeen wedstrijdreglement
 Masters
 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…
Vanaf nu gebruiken we steeds deze terminologie. Het wordt ook zo opgenomen in het
Algemeen reglement.
 De aflossingen pool masters worden uitgevoerd per vier en kunnen uitkomen in alle
wedstrijden (PK tot BK). Er wordt altijd een uitslag opgemaakt maar er is enkel een
medaille-uitreiking indien er minstens 3 ploegen zijn ingeschreven zijn.
 De aflossingen ocean masters worden uitgevoerd in ploegen van 3 masters.
 Belgische records – dubbele nationaliteit
Wat de Belgische Records betreft kunnen personen met 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, zolang
de atleet beschikt over een Belgisch paspoort (Europese regelgeving).
De leden van CoR willen nogmaals op de NSC voorstellen om te werken met een
sportnationaliteit. Dit moet dan opgenomen worden in het Algemeen reglement.
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B. Verschillen met huishoudelijk reglement RedFed
We stellen voor om dubbele informatie te vermijden en de dubbele zaken uit het huishoudelijk
reglement te schrappen. We zullen in het huishoudelijk reglement refereren naar het Algemeen
en Technisch reglement. Algemeenheden zoals maximum deelnamegeld of maximum bedragen
van boetes zouden wel vastgelegd kunnen worden in het huishoudelijk reglement.
Er dienen enkele aanpassingen te worden door gevoerd en ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de algemene vergadering:
 Aantal officials in functie van het aantal atleten.
 Aantal helpers in functie van het aantal atleten.
 Boetesysteem refererend naar een bepaald bedrag
 Werken met absolute getallen of met principes. Getallen laten vastleggen door VSCNSC-AV BRF.
Het algemene principe is dat clubs voldoende officials moeten leveren, zodat wedstrijden in de
beste omstandigheden kunnen worden omkaderd. Het doel van elke wedstrijdorganisatie is om
een faire en veiligheid wedstrijd aan te bieden.
Wim maakt een voorstel op om dit aan te passen op volgende AV (principes laten vastleggen om
werking commissies te vereenvoudigen).
Leveren van officials
Verduidelijking : Vanaf 21 geldt dat er 3 officials geleverd moeten worden. Het is niet zo dat er
vanaf 31 4 geleverd moeten worden.
In het HHR van RedFed staat dat er vanaf 1 atleet 1 official geleverd moet worden.
Boetesysteem
De aanpassing van het boetesysteem goedgekeurd door de AV BRF (verhoging naar 50€), druist
in tegen het huishoudelijk reglement van RedFed.
Extract uit huishoudelijk reglement
12.6. Het voldoen aan de reglementaire opgelegde boetes. De huidige gangbare boetes zijn:
Forfait scheidsrechter
Wanneer een club deelneemt aan een wedstrijd dient zij voldoende scheidsrechters te leveren.
De verdeelsleutel hiervoor is: vanaf 1 atleet – 1 scheidsrechter, vanaf 11 atleten – 2
scheidsrechters, vanaf 21 atleten 3 scheidsrechters.
Per afwezige scheidsrechter dient de club 30 Euro boete te betalen. Indien de club dit weigert te
betalen zullen haar atleten op de volgende wedstrijd geweerd worden.
De organisator controleert samen met de hoofdscheidsrechter het aantal aanwezige officials en
rapporteert de boetes aan het RedFed secretariaat die deze op haar beurt, per kwartaal, aan de
desbetreffende club zal factureren. Clubs kunnen, in onderling overleg, scheidsrechters van
andere clubs coöpteren, om aan de juiste quota te komen. Een minimum van één
clubscheidsrechter per delegatie is verplicht. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de
raad van bestuur.
Principe van depanneren vanuit andere clubs: De CoR is van oordeel dat dit nog steeds moet
kunnen. We blijven de clubs wel stimuleren om officials in hun eigen clubwerking te vormen.
Leveren van helpers
Voor sommige clubs is het nu niet duidelijk dat ze enkel helpers moeten voorzien op Vlaamse en
Belgische kampioenschappen. Dit moet duidelijk in het Algemeen reglement staan. Ook de excel
fiche moet aangepast worden!
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Klachten
TB art 5. paragraaf 2, ik citeer : " Een club met een onvoldoende aantal officials kan tijdens de
wedstrijd geen klachten indienen " einde citaat.
Uitklaring van de gebruikte nomenclatuur:
Met klacht wordt bedoeld, dat een club die geen officials levert, geen opmerkingen moet geven
op de leiding van het kampioenschap. Zij zijn immers zelf niet betrokken (in orde) en hebben dus,
onze inziens, geen recht om opmerkingen te maken op de leiding van het kampioenschap.
Dit heeft niets te maken met het officieel protest, het geen een temmanager altijd kan
aantekenen tegen een beslissing van een official (DQ). Dit staat beschreven in het technisch
reglement en is nooit onderwerp van verandering geweest.
Stagiairs op PK’s
Als zaken intern blijven, is het voor clubs moeilijk om te weten of stagiairs wel of niet mogen
aanwezig zijn op een bepaald kampioenschap.




Wijnand heeft nu de clubs op de hoogte gebracht (a posteriri) van het feit dat stagiairs
niveau C niet zijn toegelaten op een Vlaams (of Belgisch) kampioenschap.
Beter was geweest om dit op voorhand aan alle Vlaamse clubs mede te delen.
We hebben wel een communicatie (TB) rond gestuurd met alle reglementswijzigingen
maar dat van de stagiairs was daar bijvoorbeeld niet in opgenomen.

C. Communicatie
Hoe weten we wat de juiste versie van het reglement is dat vandaag van toepassing is.




op de website van de redfed staat de versie van 2015.
er zou ook een aanpassing zijn van 2016, dat naar de clubs is gezonden maar niet bij alle
officials is geraakt.
en dan zijn er ook ontwerpenteksten van regelementen die al dan niet van toepassing zijn.

Advies CoR
Publicatie van een nieuw reglement vanaf augustus 2018. Dateren als reglement 01/09/2018 en
communiceren naar de clubs. Bij de publicatie van het nieuwe reglement zullen ook alle oude
bulletins vervallen. Momenteel zetten we het Reglement van september 2016 op de website
(infotheek) alsook alle technische bulletins. Na dit verslag wordt er ook een nieuw technisch
bulletin opgemaakt waar alle vorige bulletins in opgenomen worden. De Timings moeten in
functie van de planning AV BRF gebeuren aangezien de AV van de BRF de laatste instantie is
die hierover zal beslissen.
Toekomst
Beste via verschillende kanalen communiceren zodat we zoveel mogelijk bereik hebben.
 A-officials rechtstreeks mailen (eventueel alle officials mailen)
 Clubs algemeen aanschrijven
 We willen alle algemene informatie op de infotheek plaatsen.
o Reglementen
o Technische Bulletins
o Template wedstrijdverslag
o Handleidingen splash en entry editor,
o Draaiboek wedstrijd met retroplanning
o Excel infofiche
o Voorbeeld uitnodiging
o Fotoboek officials: Isabelle vraagt aan Stef of hij dat kan doen. De foto’s worden dan
ingevoegd in een database zodat de twee databeheerders dat kunnen opvolgen.
o Alles van meetmanager
 LXF importfiles (BR, DQ codes,…)
 Informatie op de activiteitenkalender via LAP:
o LXF inschrijvingsfile
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o Uitnodiging per wedstrijd
o Excel infofiche
In de resultatenpagina van de website
o PDF uitslag
o LXF uitslag

Piet zou graag toestemming willen hebben om alles betreffende splash erop te kunnen zetten. Wijnand
onderzoekt of dit voor RedFed OK is.
Kan er werk gemaakt worden van een fotoboek van de officials, met een korte omschrijving. (club,
wedstrijden, …..)
4. Overlopen van bepaalde wedstrijdregels (op basis van het huidige ILS reglement).
A. Procedure die we moeten volgen om tot een reglementswijziging te komen
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.
Basis zijn de internationale reglementen. Een nieuw technisch handboek is verschenen op
dinsdag 10 oktober (publicatie op ILS website), maar vormt mogelijks stof tot discussie. Alleszins
zal een nieuwe handboek verschijnen na het WK 2018.
Richtlijnen vanwege ILS-E of ILS
Een nieuw algemeen handboek (in functie van LWC ILS 2018 te Aidelaide) en daaraan een
herziene versie van het technisch handboek zijn verschenen op de website van ILS op datum van
dinsdag 10 oktober 2017.
Alle richtlijnen, weernomen in deze herzien versie, zijn dus van toepassing voor het LWC.
Aanpassing ILS-rulebook (revised edition 2017) is uitgevoerd, maar gaat in tegen algemeen
principe van 4 jaar.
Wordt momenteel on-hold gezet vanuit board ILS, want heeft niet de juiste weg gevolgd.
Sowieso zal in 2019 gestart worden met het opmaken van een nieuwe rulebook (in principe
geldig tot 2022).
Eerste principe moet zijn dat de gegevens ILS als leidraad zijn (en a priori juist zijn). Wij kunnen
eventueel aanpassen in functie van de noodzaak.
Tweede principe is dat we niet elk jaar het technisch reglement gaan aanpassen. Dit zullen we
doen nadat het technisch handboek ILS opnieuw wordt uitgegeven. Staat gepland na LWC.
Standaard
We hebben in 2017 een werkmethode vastgelegd, die een bepaald traject voorschrijft. Alle
instanties moeten worden aangedaan, zodat de reglementen voor iedereen (N/F) duidelijk en
uniform zijn.
Momenteel is dit steeds het werk geweest vanuit Vlaamse kant.
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.
Voorbeeld van een verloop
Official → CoR (1) → (VSC – RVB RedFed) → NSC → CoR (2) → AV BRF.
De aanpassingen kunnen worden gepubliceerd na vergadering AV BRF.
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B. Opvolging van de bijscholingen
Tijdens de bijscholing van officials in Sint-Truiden, werden volgende afwijkingen vastgesteld
tussen het Technisch Reglement Zwembad, november 2016 en de verslagen van de CoR.
1. A2: 100m popredden met vinnen
A3: 100m reddingscombiné
A4: 50m popredden
Opleidingsslides zijn niet correct ivm de diepte van het zwembad, technisch reglement
zegt tussen 1 en 3m, slides spreken van 1,8 en 3m.
ILS rulebook
Positioning the manikin: The manikin is located at a depth between 1.8 m and 3 m. In
water deeper than 3 m, the manikin shall be placed on a platform (or other support) to
position it at the required depth.
Standpunt CoR
Tussen 1 en 3m behouden zeker voor 25m zwembaden, aangezien we anders teveel
zwembaden moeten uitsluiten op basis van niet reglementair.
Slides kunnen aangepast worden en de internationale dieptes tussen haakjes.
2. A5: 100m lifesaver
a) Onduidelijkheid ivm dragen van de reddingsgordel: mag er gezwommen worden met een
gordel die volledig afgegleden is tot in de hand en dan vastgehouden wordt in de hand?
ILS rulebook
Wearing rescue tubes: Rescue tubes must be donned correctly, either with the loop
over one shoulder, or over the shoulder and across the chest – at the competitor’s
discretion. Assuming the rescue tube was donned correctly, there is no cause for
disqualification if the loop falls down on the competitor’s arm or elbow during the
competitor’s approach to the manikin or during the manikin tow.
ILS Technisch bulletin 3 (12 april 2016)
Rescue Tube
Question: Can competitors touch the loop of the rescue tube prior to touching the wall to
complete their leg of the race?
Answer: Yes. In principle, competitors touching the loop of the rescue tube prior to the
wall are assumed to be adjusting the loop as required. Competitors must have donned
the tube correctly at the start of their race and are not penalized if the loop slips or is
adjusted during the race.
Standpunt CoR
De atleet mag het harnas aanraken. Hij mag er bijgevolg ook mee zwemmen in zijn hand
op voorwaarde dat het bij de start correct aangedaan was.
Wim vraagt voor de zekerheid nog eens na of de zwemmer met het harnas van de gordel
in de hand mag zwemmen.
b) Verschoven gordel nadat deze correct was aan de 5m-lijn: dit heeft toch geen disk als
gevolg (staat zo toch beschreven in 3.3 op pag 10, corrigeren mag maar moet niet). Disk
37 is dan toch niet meer correct.
ILS rulebook
Securing the manikin: After first touching the turn wall, the competitor then secures the
manikin correctly with the rescue tube around the body and under both arms of the
manikin, and clipped to an O-ring, within the 5 m pick-up zone.
Towing the manikin: Competitors must tow – not carry – the manikin. Beyond the 5 m
pick-up zone, competitors must tow the correctly secured manikin face up at the surface.
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The line of the rescue tube must become fully extended as soon as possible and before
the top of the manikin’s head passes the 10 m line.
Competitors must do nothing to delay or inhibit the line of the rescue tube becoming fully
extended at the earliest possible moment.
Competitors shall be disqualified if the rescue tube and manikin become separated.
Competitors shall not be disqualified if the rescue tube slips during the tow so that the
manikin is secured only under one arm, provided that the rescue tube was “secured
correctly” originally, and the manikin is towed face up at the surface.
As long as the manikin has not become separated from the rescue tube, and the manikin
remains face up at the surface, a competitor may stop to re-secure the rescue tube
correctly around the manikin without disqualification. Competitors may not go back into
the 5m zone to fix the tube correctly after a DQ.
In addition to the General Rules in Section 2 and those outlined in 3.1 through 3.3, the
following behavior shall result in disqualification:
Touching the finish wall without the rescue tube and manikin in place (DQ37).
Technisch reglement
De atleet wordt gediskwalificeerd als de rescue tube en de pop los van elkaar komen. De
atleet wordt niet uitgesloten indien de pop gedeeltelijk uit de rescue tube glipt en slechts
met 1 arm blijft hangen. Dit op voorwaarde dat de pop correct ingeklikt was en de pop
steeds met het aangezicht naar boven en met het hoofd boven water gesleept wordt.
Zolang de pop nog in de gordel zit mag de atleet tijdens het slepen stoppen om de gordel
beter rond de pop te doen. Geen diskwalificatie, alhoewel de koord niet meer gestrekt is.
Indien de wedstrijdleider oordeelt dat er een technisch defect is opgetreden tijdens de
wedstrijd, dan kan hij aan de deelnemer toestaan om zijn race te herdoen. Indien de
atleet een defect heeft aan zijn vinnen of zijn vinnen terug moet aandoen na verlies dan
heeft hij geen recht op een herstart.
Standpunt CoR
Bij aankomst moet de pop in de gordel zitten en met het aangezicht naar boven, dus niet
meer dan 90° gedraaid zijn. Bij de 5m moet de gordel correct geklikt zijn, daarna mag ze
verschuiven. De pop en de gordel mogen niet volledig van elkaar gescheiden zijn.
3. B2: Startpositie pop foutief beschreven, pop moet NIET boven, enkel aan
wateroppervlakte, zie ook Technisch bulletin.
ILS rulebook
The first competitor starts in the water holding a manikin at the surface with one hand
and the start wall or starting block with the other hand. On an acoustic signal, the
competitor carries the manikin and passes it to the second competitor within the 4 m
changeover zone situated between the
23 m and 27 m mark.
Standpunt CoR
Staat er inderdaad fout in. De pop moet aan de oppervlakte zijn en de neus of mond
moet niet boven zijn.
4. B3: Technisch bulletin zegt dat de 3de zwemmer de gordel niet mag aanraken totdat hij
getikt heeft, staat niet in reglement en geen disk code. Werd op bijscholing in Antwerpen
niet als fout weerhouden.
ILS rulebook
The fourth competitor, in the water wearing fins with at least one hand on the turn wall,
dons the harness. The fourth competitor is not permitted to touch any part of the rescue
tube, including the harness loop until the third competitor has touched the turning wall.
The third competitor, playing the role of “victim”, holds the rescue tube with both hands
while being towed 50 m by the fourth competitor to the finish.
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The fourth competitor touching the rescue tube harness, line or any part of the rescue
tube before the third competitor touches the turn wall (DQ44).
Standpunt CoR
Punt is duidelijk, geen aanpassing nodig: de derde zwemmer mag de gordel aanraken
voor de muur aangetikt wordt. De vierde moet echter wachten tot de derde de muur heeft
getikt.
5. B4: verplaatsen van de hand staat als niet toegelaten, maar mag volgens technisch
bulletin wel.
Verslag 2017-01
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.
C. Opvolging van de vragen en opmerkingen
Vraag Ludovic Van Den Bulck
1. Indien bij de beach flags een kandidaat schuin ligt of zijn voeten niet samen legt dan
wordt hij daar op gewezen.
Voor sommige atleten blijft het dikwijls moeilijk om toch recht te gaan liggen en/of om zijn
voeten samen te leggen. Na een tweede waarschuwing is er vanuit de official soms de
neiging om de atleet goed te leggen.
In een wedstrijd van het afgelopen jaar werd door een van de atleten gezegd dat de
official aan zijn benen zou hebben getrokken en daardoor kon hij niet goed lopen.
Vraag : Hoe gaan we hiermee om?
Standpunt CoR
We wijzen de atleet er twee maal op. Indien de atleet zijn positie weigert aan te passen in
de richting die de official aanduid kan een DQ volgen.
ILS DQ-code 2: A competitor or team may be disqualified if a competitor, team or handler
is deemed to have competed unfairly. Examples of “competing unfairly” include:
• purposely interfering with a course to gain advantage
ILS DQ-code 8: Failing to comply with the starter’s commands within a reasonable time.
D. Organisatie van een Vlaams kampioenschap
Algemene opmerkingen Vlaams kampioenschap 2017
o LFBS clubs werden uitgenodigd maar mochten dan toch niet komen.
o Voor de aanvang van de wedstrijdopbouw was er een discussie rond het toelaten van
atleet met een Nederlandse nationaliteit lid van een RedFed club. Naast het wettelijk
karakter moet er ook aandacht voor de gelijkheid onder de atleten/clubs.
o Actuele reglementen moeten beschikbaar zijn, liefst op de website, voor iedereen. Het
doorsturen van wijzigingen aan de clubverantwoordelijken is goed, maar soms stroomt
de informatie niet door.
o Indien er in een uitnodiging verwezen wordt naar de toepasbaarheid van een reglement,
is het aangewezen om dit te overleggen met de hoofdofficial. Goedkeuring van de
uitnodiging is wenselijk.
Verleden
Organisatie VK in Genk (2014): Deelname aan VK van Nederlandse ploegen (onder andere
Dordrecht). De meeste medailles werden NIET aan Vlaamse atleten overhandigd. Reactie uit
verschillende clubs, dat dit geen goede motivatie is voor de Vlaamse atleten.
Beslissing voorzitter RedFed (02 maart 2015): Gesloten kampioenschap met enkel Vlaamse
clubs.
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In reglement 2015 is hierrond een duidelijke paragraaf:
14.3. Vlaamse Kampioenschappen (VK)
Er worden geen open Vlaamse kampioenschappen georganiseerd.
Het VK wordt georganiseerd door RedFed, een provinciale commissie of een
club die effectief lid is van RedFed.
Deelnemers moeten lid zijn van een club die op haar beurt lid is van RedFed.
Deelnemers moeten de Belgische nationaliteit hebben.
Zowel Luc als Ludovic werkten met het reglement 2015, aangezien dat ook op de website staat.
Wijnand hanteerde het reglement september 2016 dat in januari 2017 naar iedereen werd
doorgestuurd. Dit zorgt voor verwarring en misverstanden.
In reglement 2016 is deze paragraaf verdwenen en vervangen door:
5.3.3. Gesloten Regionale Kampioenschappen (Vlaams-Waals)
Reglementen worden bepaald door de respectievelijk federaties en staan
beschreven in de uitnodiging.
Opvolging: Opmerking Wijnand (20/11/2017)
Wat de deelname van niet RedFed clubs betreft werden die in de loop de jaren altijd toegelaten
met uitzondering van 2015.
Overzicht

Vlaamse clubs
Waalse Clubs

‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16’ ‘17
2 12 14 8 13 8
9 11 10 9
7
9
5 10 9 10 9
4
5
1
1
4
3
4
6
3
1
2

Nederlandse clubs

1

1

2

1

1

In 2015 werd in het reglement opgenomen dat op een VK enkel RedFed clubs toegelaten zijn. In
2016 mochten er dan ineens wel weer clubs van LFBS meedoen. Vandaar dat Wijnand ze nu
gewoon had uitgenodigd. In het reglement september 2016 staat ook dat de organisator bepaalt
of het open of gesloten is. De uitnodiging laten passeren via de leden van de VSC en de CoR is
een goed idee. In de uitnodiging stond dat de clubs van LFBS en RedFed welkom zijn. De
deelnemer van de Franse club is Méline Bonhomme (een Belgische), vroeger lid van Nel’aur
maar nu noodgedwongen lid van een Franse club.
Wijnand heeft (STH, LSC) laten weten dat hij een fout heeft gemaakt en dat ze bijgevolg van de
startlijst gehaald werden.
Wijnand wil graag dat de regels duidelijk zijn en niet het ene jaar wel en het andere jaar niet
worden toegepast.
Bedenking Wim Nuyens:
Regel werd opgemaakt en toegepast in 2015.
Van deze regel werd er in 2016 opnieuw afgeweken. Waarom?
 Weinig kansen in een 50m bad.
 Buiten klassement (individueel). Het ging slechts over enkelingen.
 Ze wilden graag deelnemen om nog een Belgisch record te kunnen zwemmen.
Regel is vastgelegd, dus moet worden toegepast?
Standpunt CoR
Kampioenschap (zwembad) blijft gesloten en dus enkel voor Vlaamse atleten.
Vlaams atleet is een atleet die behoort tot een Vlaamse club (RedFed).
Vlaams is hierbij geen nationaliteit (bijvoorbeeld Nederlandse nationaliteit en/of Waalse atleet kan
voor een Vlaams club uitkomen). Elk lid van RedFed kan Vlaams Kampioen worden.
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Functiescheiding
Iedereen die bijdraagt aan het goede verloop van de wedstrijd moet goed beseffen met welke
functie hij meewerkt aan de wedstrijd. Functiescheiding is meer dan wenselijk.



Sommige official supporteren iets te veel of zijn met andere zaken bezig dan hun
toegewezen taak.
Sommige officials voldeden niet op het Vlaams Kampioenschap. We volgen hen nauwer
op via de verslagen.

Standpunt CoR
Official moet worden aangesproken (“functioneringsgesprek”) door de hoofdscheidsrechter en die
maakt daarvan melding in het wedstrijdverslag.
Bij meerdere inbreuken, zal official ter verantwoording worden geroepen door CoR.
Dit kan enkel op basis van objectieve verslagen (taak hoofdscheidsrechter).
Peter maakt een voorstel nieuw document voor de wedstrijdverslagen. Een template van het
wedstrijdverslag wordt ook opgenomen in de infotheek.
Wijnand neemt de tip van functiescheiding op in het Technisch Bulletin.
E. Vaststellingen tijdens PK Lux te Marche-en-Famenne op 08 oktober 2017
De wedstrijdleiding was in handen van Claude Felix.
Opmerkingen:
 Reglementering ivm badmutsen mocht niet toegepast worden: 3 clubs constant in
overtreding: ACF, SCR en ESNS.(bespreken we nogmaals op de NSC)
 Valse starten zelden of niet afgefloten.
 Zwemmer met startduik, rechtstreeks onder de hindernis door, werd NIET uitgesloten.
Dit gebeurde in baan 4:
o Baanrechter 4-6 had het niet gezien
o Wedstrijdleider Claude en event Isabelle hadden het niet gezien.
o Baanrechter 1-3 had het wel gezien maar werd niets mee gedaan.
o Coaches van de andere atleten hadden het ook gezien maar protest werd niet
aanvaard ondanks het feit dat baanrechter 1-3 het gezien had. Dit
omdat Claude, Isabelle en de baanrechter 4-6 niets gezien hadden.
 Gemotiveerde baanrechter 1-3 werd enkele keren aangemaand om wat minder
kritisch te zijn waardoor zij ook haar motivatie verloor.
F. Overlopen van het Algemeen reglement
Via een projectie werden alle opmerkingen van Frank Istas en aanpassingen van het reglement
van 2015 naar september 2016 overlopen.
Standpunt CoR
- Benaming hoofdofficial blijft en wordt niet vervangen door wedstrijdleider.
- Het deel van transfers moet in het algemeen reglement blijven staan.
- Bij de categorieën Masters: M30, M40, M55 en M70 noteren.
- Reglementen voor deelname BK laten staan.
- Puntentelling PK’s en aflossingen (PK, VK, BK) in geval van ex aequo
o Stap 1: aantal punten
o Stap 2: in geval van ex aequo tijden optellen
o Stap 3: in geval van ex aequo staat iemand zonder DQ hoger dan iemand met DQ
o Stap 4: bij meerdere DQ’s worden de tijden van de gezamenlijk gezwommen tijden
opgeteld in het geval van ex aequo
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-

Prijsuitreiking
In het geval van een ex aequo komen vervalt de volgende podiumplaats:
 1ste podium
 1ste podium

ste
 1 podium
 2de podium

 3de podium
 2de podium

 4de geen podium
 4de geen podium


1ste podium
2de podium
3de podium
3de podium

-

Titels
Volgende zin aanpassen: Om Vlaams kampioen te worden volstaat het om aangesloten te
zijn bij een vereniging die erkend is door de Vlaamse Reddingsfederatie.

-

Belgische records
o Lid zijn van RedFed (competitief lid) of LFBS.
o De Belgische Nationaliteit bezitten (eventueel Reddend zwemnationaliteit). In een
aflossing moeten ze allen de Belgische (reddend zwem) nationaliteit bezitten.
o Erkenning
Tijdens wedstrijd in België bepaalt de hoofdscheidsrechter of een record aanvaard kan
worden. (opsommingen voor weigeringen weglaten)
Opsomming van wedstrijden moeten ook weg.
De hoofdofficial bevestigt het record en de federatie homologeert daarmee dit record.
Administratie
o Iedere atleet betaalt ook die enkel aflossingen doen.
o Het inschrijvingsgeld moet op voorhand betaald worden.
o Een atleet kan geweigerd worden op de wedstrijd als het inschrijvingsgeld niet betaald is.
Doktersbriefje overal vervangen door attest.
Voor wedstrijden over meerdere dagen moet een club elke dag….
Controlejury vervangen door baanrechter
Toevoegen van S-official (S = SPLASH) + S+-official (= S-official die minstens ook B-official
is).
Protest: bij het puntje protest vervangen we klacht steeds door protest.
o 15’ om protest aan te kondigen bij hoofdofficial
o 15’ om het protest in te dienen bij hoofdofficial
o Bij een protest moet er geen boete betaald worden. Enkel bij een appeal.
Leveren van helpers:
o Duidelijke zetten dat het enkel BK/VK betreft.
Materiaal:
o Bij zetten dat het materiaal gebruikt op 1 wedstrijd identiek moet zijn. Het wedstrijd
materiaal dat gebruikt wordt op een wedstrijd moet binnen een zelfde leeftijdscategorie
identiek zijn, met een standaardafwijking van ±3 cm.
o Het materiaal mag niet aangepast worden.
Badmuts: moet identieke club badmuts zijn. De kleur mag eventueel anders zijn.
Wijnand gaat op zoek naar witte verf voor de poppen.

-

-

-

-

G. Overlopen van het Technisch reglement
Wijnand heeft alle opmerkingen van Frank Istas en aanpassingen van het reglement van 2015
naar september 2016 in een nieuw technisch reglement opgenomen. Dit document wordt naar
alle leden van de CoR gestuurd met de vraag om alles nog eens te overlopen en opmerkingen te
formuleren voor 01/03/2018.
5. Uitwerken van een Vlaams licentiesysteem
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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Uitvoeringsmodaliteiten voor wat betreft het aantal officials
Classificatie
Topsport club (5)
Sport club (3)
Club

Nationaal A
1
0
Niet gedefinieerd

Nationaal B
2
1

Nationaal C
2
2

Deze getallen zijn steeds het minimum aantal en minimum niveau.
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).
Opmerkingen
De classificatie (basisopleiding) is één zaak, maar deze moet elk jaar opnieuw worden bevestigd door
middel van het volgen van een erkende bijscholing.
Uittreksel uit huishoudelijk reglement
12.2. Begeleiders, trainers en officials moeten aan een degelijke kadervorming voldoen en hiervoor de
nodige opleidingscursussen volgen, met regelmatige bijscholingsactiviteiten.
6. Week van de scheidsrechter
Tijdens het EK en het PK Antwerpen werden de scheidsrechters een in de kijker gezet. Ze hadden dit
in Ekeren mooi gebracht en alle atleten deden heel enthousiast mee. Dit werd enorm gewaardeerd
door onze officials.
7. Opvolging officials
A. Verslagen
Piet Vanneste wordt vanaf 01/01/2018 beheerder van de database voor officials langs Vlaamse
zijde.
Piet maakt een database op (liefst niet in excel) en kan daarvoor de excel van Wijnand al
gebruiken als basis. In die lijst staat wanneer iemand een opleiding heeft gevolgd, of hij een polo
heeft en aan welke wedstrijden de official heeft deelgenomen. Piet vraagt aan iedereen om die
excellijst verder aan te vullen. Voor alle wedstrijden geldt dat je elke gewerkte dag mag opgeven.
Sommigen hebben 1 dag op EK gewerkt, anderen 6. Wijnand stuurt ook alle wedstrijdverslagen
van het verleden door naar Piet.
Voor een goede werking zullen ALLE verslagen van de wedstrijden overgemaakt worden aan de
twee beheerders (Piet en Claude) en in kopie aan voorzitter CoR en STC. Dit niet later dan 14
dagen na de wedstrijd:
- Detailopvolging door beide beheerders (functies, stages, bijscholingen enz).
- Jaarkwalificatie door voorzitter en STC. Deze wordt voor elke wedstrijd aan de chief referee
gestuurd.
De voorzitter vraagt om ook alle verslagen van de stages van de technische officials (B en C)
door te sturen naar hem zelf, de STC, Claude en Piet:
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. Belangrijk is voldoende input te geven van zowel nationale als
internationale opdrachten.
Piet en Wim volgen het “seizoen bestand”, waarbij alle officials met het juiste level worden
aangegeven, op. Er staat tevens in wanneer ze hun laatste wedstrijd en/of bijscholing/stage
hebben gevolgd. Deze lijst wordt steeds op voorhand aan de hoofdscheidsrechter door gestuurd.
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).
Vanaf nu kan tijdens elke commissie deze database worden geraadpleegd.
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B. Inschaling

Internationaal niveau
Beatrice Van Dingenen (RedFed) werd voorgesteld tot international A pool voor de
sportcommissie ILS-E (Belgrado) Mar 18.
In het kader van de voorbereiding van dit kampioenschap werd een opleiding IRB internationaal
B ingericht in Karlsruhe, in het weekend van 26 en 27 augustus.
o Lesgever: Wim Nuyens
o Deelnemers: Ludovic Van Den Bulck ingeschaald als international B IRB.
Nationaal niveau
Stages RedFed
Naam
Ludovic Van Den Bulck
Isabelle Claessens
Romi Boden
Ludovic Van Den Bulck
Maryse Massin
Bruno Deflandre
Matthieu Andrée
Greet Mathijs
Monica Bloemen
Ingrid Ceustermans
Ingeborg De Bruycker
Vanessa De Cuypere
Marleen Ongena
Marleen Vercauteren







A ocean
A ocean
A ocean
A pool
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

PoRC
COAST
PoRC
PoRC
Nel’Aur
Nel’Aur
Nel’Aur
STRC
STRC
LERC
RCTAL
RCTAL
BRC
BRC

Stage 1
08/07/17
08/07/17
08/07/17
14/05/17
02/04/17
02/04/17
02/04/17
12/11/17
12/11/17
12/11/17
12/11/17
12/11/17
28/01/18
15/10/17

Resultaat
Gunstig
Gunstig
Gunstig
Zeer goed
Gunstig
Gunstig
Gunstig
Zeer goed
Goed

Stage 2
09/07/17
09/07/17
09/07/17
26/11/17

Resultaat
Gunstig
Gunstig
Gunstig
Goed +

26/11/17

Zeer goed

12/11/17

Zeer goed

Goed
Goed
25/02/18
04/02/18

Ludovic Van Den Bulck heeft met succes zijn stages doorlopen en wordt aanvaard als
nationaal A ocean.
Ludovic Van Den Bulck heeft met succes zijn tweede stage gevolg en wordt aanvaard als
nationaal A pool. Hij ontvangt zijn rode polo.
Isabelle Claessens heeft met succes haar stages doorlopen en wordt aanvaard als
nationaal A ocean. Zij ontvangt haar rode polo.
Romi Boden heeft met succes haar stages doorlopen en wordt aanvaard als nationaal A
ocean. Zij ontvangt haar rode polo.
Greet Mathijs heeft met succes haar stages doorlopen en wordt aanvaard als nationaal C
pool. Zij ontvangt haar witte polo en fluitje (gratis).
Ingrid Ceustermans heeft met succes haar stages doorlopen en wordt aanvaard als
nationaal C pool. Zij ontvangt haar witte polo en fluitje (gratis).

Stages LFBS
Naam
Isabelle Collart
Isabelle Collart
Brigitte Massaut
Brigitte Massaut



A pool
A ocean
A pool
A ocean

SCR
SCR
SCR
SCR

Stage 1
12/03/2017
24/06/2017
12/03/2017
24/06/2017

Resultaat
Gunstig
Gunstig
Gunstig
Gunstig

Stage 2

Resultaat

25/06/2017

Gunstig

25/06/2017

Gunstig

Isabelle Collart heeft met succes haar stages doorlopen en wordt aanvaard als nationaal A.
Brigitte Massaut heeft met succes haar stages doorlopen en wordt aanvaard als nationaal
A.
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C. Opleiding/bijscholing officials




Bijscholingen
 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.
o Misschien enkele DQ vragen: is de volgende situatie DQ of niet?
Planningsgegevens voor bijscholing officials
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.
Deelname van A-officials aan de CoR wordt eveneens beschouwd als stage.
Vastleggen van de thema’s
Standaardpresentatie opmaken op basis van de voorzien doelen:
o Administratieve documenten ten gevolge van het gebruik van het Splash programma
(aparte presentatie)
o Fluitgebruik en stemgebruik.
o Aandacht tijdens de ganse duur van de wedstrijd.
o “Kleine test” voor aanvang van een wedstrijd.
o Tijdopnames (nood)procedures.
o Test als basis van de punten waar nadien wordt op ingegaan.
o Onderscheid maken tussen niveau B en C (ook aandacht naar werking C-niveau)
Attesten
Een aantal onder ons volgen regelmatig een opleiding / bijscholing. Voor de bijscholing
wordt dit geformaliseerd in een attest.
Wordt het behalen van een bepaald official niveau ook geformaliseerd door een attest /
diploma ?
Nu hebben we zelf als official geen bewijs welk niveau we hebben.
Standpunt CoR
Opvolging van alle referees en officials wordt weernomen in het verslag van de CoR. Zo
kunnen we steeds refereren naar een bepaald tijdsstip wat betreft inschaling. Dit moet
begeleid worden door een officieel attest, naar analogie met de diploma’s van RedFed (of
ILS-E).
Belangrijk is wel dat ALLE opleidingen, stages of bijscholingen gemeld worden. De
bijscholingen worden opgemaakt in LAP.
De attesten kunnen we via de LAP dan aan iedereen persoonlijk hangen.
Regionale verdeling bijscholingen
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- en West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

Lesgever
Wim Nuyens
Frank Istas
Pascal Lievens
Luc Frooninckx

Plaats en datum
01 Okt - Antwerpen
24 Okt – Sint Truiden
04 Nov – Veurne
25 Nov - Rotselaar
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Bijscholing officials Antwerpen op 01 oktober:
- Inrichtende club: PoRC
- Lesgever Wim Nuyens
- Locatie: Belgiëlei 117 2018 Antwerpen
- Duur 4 uur (09u00 tot 13u00)
- Deelnemers:
Club
LERC
ARC
PoRC
BRC
STRC

Deelnemers
Alexa Veller, Luc Frooninckx
Viviane Callaert
Trix Van Dingenen, Ludovic Van Den Bulck, Tom Arancibia, Wim Nuyens,
Marcel Hoskens
Wim Goossens (ingeschreven, maar afwezig)
Sandra Smet, Inge Dewaelheyns

Bijscholing officials Vlaams-Brabant op 25 november
- Inrichtende club: LERC
- Lesgevers: Luc Frooninckx en Albert Van Espen
- Locatie: Rotselaar
- Duur 4 uur (13u00 tot 17u00)
- Deelnemers:
Club
LERC

Deelnemers
Luc Froooninckx, Albert Van Espen, Xavier Roex, Isabelle Goegebeur,
Natalie Chiaverini, Roos Bleukx, Patrick Florus

Bijscholing officials Oost en West Vlaanderen op 04 november
- Inrichtende club: AEGIR en COAST
- Lesgever: Pascal Lievens
- Locatie: Zwembad Veurne Sint Denisplaats 15 8630 Veurne
- Duur 4 uur (13u00 tot 17u00)
- Deelnemers:
Club
RAG
IRC
COAST
VZW
PoRC

Deelnemers
Piet Vanneste, Pascal Lievens, Ben Green, Lieven Van Hoyweghen
Walter Vanhoef, Mireille Wittouck, Denis Vansteenkiste, Geert Hooghe
Isabelle Claessens
Karel Logghe
Ludovic Van Den Bulck, Tom Arancibia

Bijscholing officials Limburg op 21 oktober
- Inrichtende club: STRC
- Lesgever: Frank Istas
- Locatie: zwembad Sint-Truiden
- Duur 4 uur (13u00 tot 17u00)
- Deelnemers:
Club
STRC
Geen lid

Deelnemers
Frank Istas, Peter Istas, Sandra Smet, Dries Geussens, Inge
Dewaelheyns, Greet Mathijs
Leena Oris, Edith Houbrechts, Monica Bloemen

De personen in het vet: Greet Mathijs, Monica Bloemen, Natalie Chiaverini en Roos Bleukx
volgden een eerste opleiding.
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Opleiding officials
We plannen elk jaar een opleiding tot B-Official: Luc werkt de procedure uit voor de
opleiding officials. Er werden in de loop der jaren al enkele werkdocumenten opgesteld door
Pascal, Wijnand en Wim. Albert en Wijnand bezorgen Luc de nodige info.
Naast een jaarlijkse opleiding plannen we 1 bijscholing per provincie voor de
zwembadonderdelen in de maanden september/oktober en 1 bijscholing per provincie voor
de openwateronderdelen in de maanden april/mei.



Planningsgegevens voor opleiding Splash
Omwille van de introductie van een nieuw resultaten verwerkingsprogramma Splash,
ontstond de noodzaak om een vorming te geven voor aanvang van het nieuwe seizoen.
Vorming Splash te Antwerpen op 30 september
- Inrichtende club: PoRC
- Lesgever: Wijnand Hubregsen
- Locatie: Belgiëlei 117 2018 Antwerpen
- Duur 3 uur (09u00 tot 12u00)
- Deelnemers:
Club
PoRC
LERC
IRC
RCTAL
RAG

Deelnemers
An Nuyens, Edward Nauwelaerts, Anke Nuyens, Wim Nuyens
Alexa Veller
Geert Hooghe, Walter Vanhoef
Roel Engels, Kristien De Bondt
Piet Vanneste, Lieven Van Hoyweghen

D. Uitbetaling vrijwilligersvergoeding
Kan dit niet altijd via overschrijving gebeuren? Kan er gewerkt worden met 1 blad met de naam
van de official, zijn rekeningnummer en een kolom om zijn handtekening te zetten?
Vermits de eerste twee bekend zijn kunnen deze worden ingevuld en moeten wij alleen
tekenen. Dit bespaart papier en is positief voor de ecologische voetafdruk van de RedFed.
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.
Standpunt CoR
Er wordt gevraagd of we op wedstrijden niet kunnen werken met een aanwezigheidslijst die
afgetekend word door de hoofdscheidsrechter ipv allemaal aparte onkostennota’s in te laten
vullen. Indien alle rekeningnummers eenmalig opgevraagd worden dan hoeft dat ook niet telkens
ingevuld te worden. We zijn voorstander om de buitenlanders ook te betalen via overschrijving.
Wijnand vraagt dit na bij Katleen.
E. Kledij officials
Algemeen principe RedFed
1. Momenteel wordt, door de Vlaamse Reddingsfederatie, aan elke nieuwe official gratis een
polo gegeven.
2. De stock is momenteel leeg en moet aangevuld worden. Zowel qua rode polo’s als witte.
Wijnand en Wim volgen dit verder op.
3. RedFed/LFBS bekijkt of alle scheidsrechters A (chief referee én event/area referee) een rode
polo kunnen ontvangen (gratis vanuit de federatie).
Stagiairs A blijven normaal wit (totdat ze effectief hun kwalificatie hebben behaald).
4. Als organisator reservekledij voorzien (taak STC RedFed).
5. Elke official dient in uniforme kledij zijn functie te vervullen.
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Definitie van een uniforme kledij:
 Voor een technisch official
o Witte polo (met opschrift official).
o Blauwe short (navy).
 Voor een referee (chief en deputy – event/area)
o Rode polo (met opschrift referee).
o Blauwe short.
F. Deelname aan kampioenschappen
Internationale kalender 2017


Europees kampioenschap master in Spanje van 25 tot 28 Mei
Functie
Chief referee pool
Deputy referee pool
Chief referee ocean
Area referee ocean



Chief referee ocean
Area referee ocean

Naam
Stefanie Andrews
Frans Kenis
Nico Laumen
Elu Sangino
Wim Nuyens
Wim De Klerk

Nationaliteit
Groot-Brittannië
België
Nederland
Spanje
België
Nederland

Naam
Wim Nuyens
Ludovic Vanden Bulck

Nationaliteit
België
België

Eerste Afrikaans kampioenschap ocean in Marokko van 27 tot 29 Okt 17
Functie
Chief referee
Recording room



Nationaliteit
België

Europees kampioenschap IRB in Duitsland van 14 tot 17 Sep
Functie
Chief referee
Area referee



Naam
Pascal Lievens

Europees kampioenschap national teams open en youth van 03 tot 09 Sep
Functie
Chief referee pool
Deputy referee pool



Nationaliteit
België
België
Italië
België
Italië
België

Commonwealth Games in Zuid Afrika van Aug 17
Functie



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

Naam
Wim Nuyens
Wijnand Hubregsen

Nationaliteit
België
België

Orange Cup in Nederland 02 en 03 Dec 17
Functie

Naam
Trix Van Dingenen
Pascal Lievens
Piet Vanneste

Nationaliteit
België
België
België
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Internationale kalender 2018


Wereldkampioenschap Australië
Functie
Deputy referee IRB
Technical official
Technical official

Naam
Wim Nuyens
Isabelle Claessens
Benjamin Green

Technical official
Technical official
Technical official
Technical official

Pascal Lievens
Piet Vanneste
Ludovic Vanden Bulck
Trix Van Dingenen

o
o
o
o
o

Opmerking
Aangesteld
Teruggetrokken
Niet weerhouden (waarschijnlijk op
basis van Nationaliteitsquota)
Kandidaat – endorssement
Kandidaat – endorssement
Kandidaat – endorssement
Kandidaat – endorssement

Aanduiding van alle chief en deputy referees is gebeurd.
Kandidaturen voor technische plaatsen konden gebeuren tot 31 Aug 17. 6
personen hebben daarop ingeschreven.
Aan de federatie werd gevraagd deze kandidaturen te bevestigen (maand
september), wat dan ook is gebeurd.
Isabelle heeft aangegeven niet te zullen gaan.
Benjamin werd niet weerhouden op de short list.

Nationale kalender


Taakverdeling kampioenschappen 2017/2018

Datum
15/10/2017
26/11/2017

Kampioenschap
PK Antwerpen
VK pool

plaats
Ekeren
Aalst

Hoofd
Trix
Luc

28/01/2018
04/02/2018
15/04/2018
22/04/2018
06/05/2018
07-08/07/2018
25-26/08/2018

PK Oost-Vlaanderen
PK Vlaams-Brabant
PK Limburg
PK West-Vlaanderen
BK Pool
FILCOW
BK Ocean

Brasschaat
Asse
Sint-Truiden
Izegem
Seraing
Oostende
Oostende

Piet
Peter
Luc
Pascal

Event
Luc
Albert en
Wim
Pascal
Luc
Frank
Piet

Albert
Albert

Luc en Wim
Luc en Wim

8. Slotwoord
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet.

Mentor
Trix
Albert

