VERSLAG NATIONAAL SPORTBESTUUR OPEN WATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

07/10/2017 nationale vergadering NSB-OW + algemene kalender vergadering
Huis van de Sport in Berchem
VZF : Jan Cocquyt , Franky Joos , Etienne Jooris, Roland Montens en Jef
Hufkens
FFBN : Michel Hougardy, Maria Willems en Guy Lemaire
Verontschuldigd: Mike Sarrazijn (aanwezigheid vereist op de Prov. Vergadering in OVL)
Afwezig:
Christophe Cornet
Uitgenodigd:
Alle kandidaat inrichters van een OW wedstrijd in 2018,
Mike Sarrazijn, algemeen Directeur VZF
Alle leden van het VSB-OW en FFBN-Eau Libre
Aanwezige clubs: SWEM - STW - VWZ - ZGEEL - LZV - GOLD - MZK - HELIOS
Afwezige clubs:
BZK - BYK
Verslaggever:
Jef Hufkens , vertaling naar het Frans Jan Cocquyt
1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 07 oktober 2017 is na voorlezing door de leden van het NSB-OW
goedgekeurd
De afwezige clubs hebben een datum toegewezen gekregen die mogelijk was en nog open stond.
Wel zal een afwezige club nooit aanspraak kunnen maken op een BK.
Hopelijk volgend jaar iedereen op post. Geen enkele reden is groot genoeg om afwezig te blijven op
een AV, daar men zich door gelijk dewelke persoon kan laten vertegenwoordigen
2. Inkomende post / mails :
 Alle doorgestuurde voorprogramma’s van kandidaat inrichters
3. Uitgaande post / mails :
 Jef heeft de medailles besteld van het Vlaams kampioenschap voor de prijsuitreiking van het
afgelopen seizoen. De bestelling is geplaatst bij de VZF (VL K). er zijn bij de VZF 54 gouden,
34 zilveren en 21 bronzen medailles besteld. Etienne kan de Vlaamse medailles gaan afhalen
ze zijn reeds klaar. Wel af spreken met de VZF wanneer deze worden opgehaald.
4. Inrichting van een BK in 2018 :
 Voorlopig nog steeds hetzelfde systeem voor 2018 als in 2017 wat betreft de
Belgische Kampioenschappen Open Water volgens de officiële afstanden,
wedstrijdnummers en leeftijdsgroepen/-categorieën LEN en/of FINA.
 Ook wat de wedstrijden betreft voor het OW criterium zullen voor het seizoen 2018
dezelfde wedstrijden worden aangehouden zoals in 2017, zowel LA en KA. Wat
schoolslag betreft zal dit jaar na jaar worden bekeken.
 Alle clubs hebben hun kandidatuur voor het inrichten van een OW wedstrijd in 2018
tijdig ingediend : VWZ, ZGEEL, BYK, STW, BZK, GOLD, MZK, SWEM, HELIOS en
LZV
 Badmutsen :
 Er is nogmaals de vraag gesteld om zeker vaste mutsnummers aan te vragen bij de
verantwoordelijke (F. Joos), ook wordt er aan de verantwoordelijken binnen de clubs
met aandrang gevraagd om de bij de aanvraag van de mutsen te zorgen dat er geen
fouten staan in naam, cv, e.d alvorens deze door te sturen naar Franky, daar voor de
puntentelling de lijst van Franky heilig is. Liefst de lijst van de gegevens van de

Verslag Nationaal Sportbestuur Openwater 07/10/2017
Pagina 1 van 4

zwemmers uit Assist halen.
 Ook dit jaar weer een circulaire rondsturen naar alle clubs binnen de VZF en de FFBN
om het systeem van de mutsen en inschrijving met TM te verduidelijken. Jef zal dit
doen aan Vlaamse kant en Michel langs Waalse zijde.
 Ook voor volgend seizoen zullen er nieuwe siliconen genummerde badmutsen worden
besteld. De prijs zal normaliter behouden blijven op 8 euro / muts cash te betalen door
de clubs.
Ook zal er voor de losse mutsen bovenop de borgsom van 5 euro nog een kost van
1.5 euro aangerekend worden aan de zwemmer bij het afhalen van de muts. Deze 1.5
euro wordt niet terugbetaald. Als we niet toekomen met onze centen gaan we
wederom proberen bij de VZF om onze factuur van de mutsen voor te schieten.
 Evaluatie badmutsen:
 Zeer positief ervaren, zeker voor herhaling vatbaar
 De kwaliteit van de mutsen was zeer goed, de fluo-groenen hadden dit jaar een
zwarte druk, en dit is zeer goed bevonden
 Tegen volgende vergadering zal de stock worden bekeken en besteld worden na
de stockopname.
 Het grote voordeel met deze mutsen is dat ze zeer zuiver blijven, dit was een
echt probleem met de vroegere mutsen waarop de nrs met stift werden
geschreven
 De nr 1 en 7 zijn zeer moeilijk uit elkaar te houden, dit jaar was het beter. De
mutsen van decathlon zijn beter.
 De nrs op de zijkant zijn soms moeilijk te lezen door de zwembrillen

5. Algemeen :
 Er hebben dit seizoen 1778 zwemmers zich ingeschreven voor onze openwater wedstrijden,
tegen 1849 in 2016 , dit is een gemiddelde van 177 zwemmers per wedstrijd wat nog zeer
goed is, 9 zwemmers per wedstrijd meer als verleden jaar. Het openwater zwemmen zit
duidelijk in de lift.
 Er hebben dit seizoen 62 verschillende Belgische en 19 buitenlandse clubs deelgenomen aan
onze wedstrijden.
 De prijzen voor de kampioenenviering zijn besteld bij de firma Pascogifts, en het is zeker de
moeite. ZGEEL zal de nodige betalingen doen en verder factureren aan de VZF, FFBN en het
VSB-OW. Er moet enkel nog een trofee worden aangekocht voor de club met de meeste
deelnemers. Etienne gaat dit doen.
 Er zijn dit jaar opmerkelijk minder foutjes geslopen in de uitslag, waarvoor dank aan Roland
die deze uitslagen echt wel op punt heeft gesteld en zodoende was het dan ook een stuk
makkelijker om de verschillende lijsten te trekken uit de uitslag. De wedstrijden gezwommen in
LA bij op de lijsten plaatsen van de KA met een 0 gradatie was zeker een grote stap
voorwaarts voor wat betreft het aantal gezwommen wedstrijden en klassement voor het RC.
 Jef zal de kandidaten voor het inrichten van een BK doorsturen naar de KBZB, zij zullen dan
de toewijzing doen. Momenteel is dit:
 VWZ (25 en 26/08/2018 op Hazewinkel
Zij zijn kandidaat voor het ganse BK pakket op 1 weekend nl:
Zaterdag 25/08 10 km en de 7.5 km
Zondag 26/08 vm
5 km
Geen Team Time Trial
 ZGEEL op 05/08/2018 in Geel
Zij zijn kandidaat voor de 7.5 en de 5 km
 RCCC Charleroi op 04/08 in Lac De L’Eau d’Heure
5 km individueel voor de Youth (14-16j) en voor de Open/Seniors (14-99)
 BZK op 19/08 (Damme-Brugge)
Enkel de 5 km individueel de Youth (14-16j) en voor de Open/Seniors (14-99)
Kandidatuur valt weg wegens afwezigheid op de AV
 SWEM op 07/07/2018
Zij zijn kandidaat voor de 5 km
 GOLD Zwevegem kandidaat voor de 5 km
Het zou misschien een mooie oplossing zijn om de 7.5 en de 5km te scheiden van de de
10km
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 data’s van de vergaderingen voor 2018 worden aangevraagd bij de VZF:
 zaterdag 27 januari om 09u30
 zaterdag 24 februari om 09u30
 zaterdag 24 maart om 09u30 (nationaal), tenzij de data van de AV van de VZF op
dezelfde datum valt, anders 1 week vroeger op 17/03/2018
 zaterdag 21 april om 09u30
 zaterdag 26 mei om 09u30
 zaterdag 23 juni om 09u30 (nationaal)
 zaterdag 22 september om 09u30
 zaterdag 06 oktober om 09u30 (AV + kalendervergadering 2019)
 zaterdag 24 november om 09u30
 zaterdag 15 december om 09u30
 Definitieve OW zwemkalender 2018 :
 Zaterdag 07 juli 2018 SWEM (OWC lang en kort)
 Zaterdag 14 juli 2018 LZV Lokeren (OWC lang en kort)
 Zaterdag 04 augustus 2018 CHAT Charleroi (OWC lang en kort)
 Zondag 05 augustus 2018 ZGEEL Geel (OWC lang en kort)
 Zaterdag 11 augustus 2018 MZK Menen (OWC lang en kort)
 Woensdag 15 augustus 2018 STW St Niklaas (OWC lange en korte afstand)
 Zondag 19 augustus 2018 BZK Damme-Brugge (OWC lange afstand)
 Zaterdag 25 augustus 2018 VWZ Willebroek (OWC marathon)
 Zondag 26 augustus 2018 VWZ Willebroek (OWC lang en kort)
 Zaterdag 01 september 2018 BYK Brugge (OWC korte afstand)
 Zondag 02 september 2018 GOLD in Zwevegem (OWC lang en kort)

6. Te bespreken punten voor de AV :
 Tijdens de algemene vergadering op 01/10/2016 is er beslist om het startgeld op te trekken
naar 8 euro/start. Wel moest deze prijs gedurende de eerstvolgende 2 kalenderjaren
ongewijzigd blijven dus van 2017 tem 2018.
 Wat gaan we doen met de SS wedstrijden binnen het openwater?
De AV beslist om de SS binnen het openwater houden, ook wat betreft de koersen, ook geen
dames en heren tezamen laten starten binnen de SS in de korte afstanden. Iedere inrichter is
wel vrij in doen en laten wat betreft het programma van hun wedstrijd.
 De losse mutsen moeten, in totaliteit, tijdig afgehaald worden door de afgevaardigde van de
club en nadien door de afgevaardigde worden binnengebracht
 Het definitieve programma vroeger opsturen naar Roland zodoende dat hij ook een controle
kan doen op de nummers.
 Een zwemmer die in de vm en in de nm zwemt moet steeds met de zelfde losse nr zwemmen
indien hij in dezelfde stijl zwemt, is echt een aandachtspunt voor de inrichters.
 Er zal opnieuw een up to date vaste mutsenlijst doorgestuurd worden naar alle inrichters, om
de foutieve nrs tot een minimum te herleiden.
 De koersen voor de lange afstanden van het OWC zijn steeds voorzien in een open categorie
wat betreft de prijzen, wel zullen de punten voor het Openwater Criterium, Vlaams en Waals
kampioenschap altijd gegeven worden per categorie. Deze uitslag moet ook op de
wedstrijduitslag vermeld worden.
 Inschrijfbevestiging meebrengen bij het afhalen van de losse nrs, hierop is alle info reeds
vermeld wat betreft wed , club ed..
 Verplicht inschrijven met Splash voor iedereen. Ook voor BZK. Wanneer een club vanuit VZF
en/of FFBN inschrijft zonder lenex dient deze geweigerd te worden en kunnen zij niet mee
zwemmen met de wedstrijd.
7. Varia :
 Losse badmutsen moeten droog binnengebracht worden ten laatste ½ uur na de laatste
aankomst, nadien wordt de waarborg niet meer terug betaald.
 Het verbod om te zwemmen met sierraden, horloges, piercings en festivalbandjes is reeds 3
jaar mee opgenomen in het reglement en is dit seizoen zeer goed opgevolgd.
 We hebben ook jassen aangekocht voor onze officials openwater, zij zullen afgeleverd worden
op de kampioenenviering van 4 november.
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 Bedoeling is om op de AV van de provincies het openwater te promoten, dit zal gebeuren door
onze afgevaardigden van de verschillende provincies binnen het VSB-OW.
Daarom zou het misschien niet slecht zijn om hiervoor een eensluidend document samen te
stellen als ruggensteuntje voor deze mensen.
Jan gaat dit op zich nemen.
Uiteraard moeten de Provinciale besturen hiervan op de hoogte gebracht worden zodoende
dat zij ons spreekrecht kunnen verschaffen op de AV
 Reglement te leveren officials al zeker aanpassen voor:
 voor alle wedstrijden tellende voor een BK (5 - 7.5 - 10 en 25 km), verplicht een official
te leveren vanaf 1 zwemmer. (is nu reeds in voegen)
 Voorstel voor alle lange afstanden ook voor het regelmatigheidscriterium:
1 official te leveren vanaf 1 ingeschreven zwemmer
 Boete voor een inrichter bij het niet aanwezig zijn op de Kalendervergadering en/of
Algemene Vergadering (voorstel 250 euro)
 Evaluatie seizoen 2017:
 Water kwaliteit nazien (normen), normaliter is er niets veranderd aan de normen.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Reglementen bespreken en aanpassen
Alle programma’s aanpassen voor de brochure
Brochurebladeren doorsturen naar de inrichters ter
controle
Prijzen bestellen voor de kampioenenviering
Document samen stellen ter promotie van het OW
De verschillende provincies op de hoogte brengen om
spreekrecht te krijgen op de Provinciale AV ivm promotie
OW zwemmen.
Trofee aankopen voor de club met de meeste starts
Circulaire rondsturen over het ingeven van de mutsen in
TM
Nieuwe genummerde siliconen badmutsen bestellen voor
het nieuwe seizoen
Doorgeven aan Pascogifts waar de prijzen moeten worden
geleverd
Data’s voor de vergaderingen in 2018 aanvragen bij de
VZF
Definitieve kalender 2018 online laten plaatsen

NSB-OW
Jef
Jef

Tegen
wanneer?
01/02/2018
asap
31/12/2017

jef
Jan
Jef

gebeurd
asap
15/02/2018

Etienne
Jef voor de VZF
Michel voor de FFBN
Jan

04/11/2017
01/04/2018

Jef

gebeurd

Jef

15/10/2017

Jef voor de VZF
Michel voor de FFBN
Etienne

asap

Vlaamse medailles gaan afhalen op de VZF

Kandidaten inrichters doorsturen naar Wouter KBZB
Jef
Verslag vertalen naar het Frans
Jan
Volledig verslag NSB-OW doorsturen naar VSB-OW, NSB- Jef
OW, VZF, FFBN, KBZB en Michel Loewagie

Maart 2018

Asap, als ze er
zijn
15/10/2017
asap
Asap, na
vertaling

Start vergadering NSB-OW : 09u30
Start kalendervergadering AV : 11u15
Einde vergadering :

13u00
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