VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

17/09/2016 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Franky Joos, Jef Hufkens en Jan Cocquyt
Roland Montens (mobiliteitsproblemen)

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 17 september werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail van KBZB: wat betreft de nieuwe reglementering van de LEN en/of de FINA over het
dragen van een wetsuits onder bepaalde omstandigheden.
Antwoord NSB-OW: wij wensen hieraan niet mee te doen, en zullen enkel blijven zwemmen
met badpak of zwembroek. Onze motivatie hiervoor is duidelijk beschreven in het verslag van
het NSB-OW van 02 april 2016 punt 9
 De open Jeugdkampioenschappen van de LEN zullen in 2017 doorgaan in Marseille (FR) van
28 tem 30 juli

3. Uitgaande post / mails :
 Jef zal de medailles bestellen voor de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. De bestelling
zal geplaatst worden bij de VZF (VL K). er zullen 51 gouden, 33 zilveren en 17 bronzen
medailles besteld worden. Etienne gaat deze normaal afhalen op de VZF.
 Geantwoord op alle inkomende mails waar nodig
 Via de VZF en FFBN de clubs op de hoogte gebracht van de AV en kalendervergadering van
zaterdag 1 oktober 2016
 Via de VZF en de FFBN iedereen op de hoogte gebracht van de kampioenenviering van 12
november 2016.

4. Algemeen :
 Volgende clubs hebben reeds hun aanvraag tot een OW inrichting binnen gestuurd:
VWZ, zij hebben ook een 25 km op hun programma staan op zaterdag. (26 en 27/08)
 De uitslag van het openwater seizoen 2016 is zo goed als in orde, en staat deels met enige
vertraging online. Waarvoor onze dank aan de verantwoordelijke van de puntentelling,
Roland.
 Er hebben dit seizoen 1849 zwemmers zich ingeschreven voor onze openwater wedstrijden,
tegen 2251 in 2015 , dit is een gemiddelde van 168 zwemmers per wedstrijd wat nog zeer
goed is, wel 20 zwemmers per wedstrijd minder als verleden jaar. Het openwater zwemmen
zit duidelijk in de lift. Wel hebben we duidelijk minder zwemmers per wedstrijd wegens het
doorvoeren van de nieuwe formule van het BK.
Er hebben dit seizoen 60 verschillende Belgische en 14 buitenlandse clubs deelgenomen aan
onze wedstrijden.
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 Het seizoen 2016 is zeer goed verlopen, we hebben geen problemen gekend en er zijn zeer
weinig uitsluitingen geweest, wat wil zeggen dat het niveau van de openwater zwemmers toch
wel goed is. Het zou natuurlijk mooi zijn mochten er binnen de FFBN nog enkele organisaties
bijkomen.
 Jan heeft een brief ontworpen wat betreft de evaluatie van het openwater seizoen en het ons
door de KBZB opgedrongen Belgisch Kampioenschap. De brief is besproken binnen het NSBOW en zal worden opgestuurd naar de voorzitter en de Raad van bestuur van de KBZB en
een copy naar de VZF.
De brief zal opgemaakt worden in de 2 landstalen alvorens door te sturen naar de KBZB
 Kampioenenviering OW 2016 op 12 november te Menen:
 De prijzen worden besteld door Jef.
Vermelden op de prijzen : OPEN-WATER - EAU-LIBRE 2016, en als het kan de
logo’s van de beide federaties.
 VSB-OW zal in eerste instantie de kosten voor deze trofeeën betalen en nadien
doorfactureren aan de FFBN en de VZF volgens de afspraken gemaakt door de Raad
van Beheer in 2009. Jef zal alle prijzen laten afleveren bij Pascale De Saedeleer,
voor verder gevolg.
 De prijsuitreiking zal ook dit jaar starten om 21u30 net zoals de vorige 7 edities.
Misschien de prijsuitreiking ook spreiden zoals vorig jaar. Dit geeft ons een beetje
ademruimte.

5. Varia :
 Op de AV zal er nogmaals op aangedrongen worden om vaste mutsnummers aan te vragen,
en de verantwoordelijken binnen de clubs met aandrang vragen om de bij de aanvraag van de
mutsen te zorgen dat er geen fouten staan in naam, cv red alvorens deze door te sturen
naar Franky, daar voor de puntentelling de lijst van Franky heilig is. Normaliter staan alle
clubgegevens in Assist en zouden er geen fouten meer mogen gebeuren.
Ook wordt er telkenmale binnen de AV op aangedrongen om het reglement te volgen wat
betreft het maken van een uitslag voor de LA. Doch zijn er zeer weinig clubs die dit ook
effectief doen, en met splash is dit toch wel eenvoudig. Men moet een uitslag maken open,
maar ook per categorie dit om de verantwoordelijke van de badmutsen zijn werk te
vergemakkelijken. Zie OWR 3.9.3 :

Als meerdere categorieën samen geklasseerd worden, verdient het
aanbeveling om deze te splitsen voor de uitslag.
 Tegen volgende nationale vergadering de reglementen eens overlopen omtrent eventuele te
nemen wijzigingen binnen het reglement. Ook de nieuwe FINA reglementen controleren op
ons reglement.
 Etienne is bezig met de data’s van de vergadering vast te leggen voor 2016, wordt volgende
week bekrachtigd. Nadien zal Jef deze aanvragen bij de VZF
 Tijdens het BK 10 km in Willebroek behaalden :
ste
Michiel De Koninck GOLD bij de heren en Norah Naesens GOLD bij de vrouwen de 1
plaats op de 10 km.
 Tijdens het BK 7.500m VS voor de 16-17 jarigen behaalden:
ste
Willems Bruno ZVL bij de heren en Verstraete Tyana ROSC bij de vrouwen de 1 plaats
 Tijdens het BK 5000m VS voor de 14 en 15 jarigen en open seniors behaalden:
ste
Marichal Seppe BRABO bij de heren en Vanhee Steffi IKZ bij de vrouwen de 1 plaats
ste
 Tijdens een wedstrijd in Hoorn op 10/07 behaalde Davy Billiau een 24 plaats op de 10 km
de
 Tijdens een wedstrijd in Hoorn op 16/07 behaalde Eva Bonnet een 6 plaats op de 7.5 km
de
 Tijdens een wedstrijd in Lac St Jean in Canada behaalde Davy Billiau een 12 plaats op de
10 km
 Tijdens de wedstrijd in Piambino in Italie heeft Eva Bonnet opgegeven op de 7.5 km
 Punten zeker te bespreken tijdens de kalendervergadering op 01/10/2016:
 Kalender
 BK’s (eventuele kandidaten op de 25, 10, 7.5, 5 km en team Time Trials)
 Evaluatie siliconen badmutsen
 Inschrijfbevestiging meebrengen bij het afhalen van de losse nrs
 Een losse nr zal voor elke sessie (vm en/of nm) moeten worden afgehaald en betaald
worden.
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 Losse badmutsen moeten droog binnengebracht worden ten laatste ½ uur na de
laatste aankomst, nadien wordt de waarborg niet meer terug betaald.
 Verplicht inschrijven met Splash voor iedereen. Dit jaar was een overgangsjaar, de
evaluatie is zeer goed bevonden en dus wordt het in 2017 verplicht.
 Het probleem CCM de laatste 2 jaren, misschien een waarborg vragen aan de
inrichters
 Evaluatie seizoen 2016
 vragenronde

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Uitslag OW 2016 verder afwerken en online laten plaatsen Jef

Tegen
wanneer?
asap
Eind Okt 2016
November 2016
Asap
Nog af te
spreken met
VZF
asap

Prijzen bestellen voor de kampioenenviering 2016
Reglementen overlopen
Vergaderzaal in Huis v/d Sport aanvragen voor 2017
Vlaamse medailles bestellen bij de VZF
Vlaamse medailles ophalen

Jef
iedereen
Jef
Jef
Etienne

Brief doorsturen naar KBZB en VZF

asap

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u15

Jef

Volgende vergadering: kalendervergadering op 01/10/2016 in het HVDS in Berchem
om 09u30 (NSB-OW)
om 11u00 afgevaardigden clubs
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