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

23/09/2017 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Roland Montens en Jef Hufkens
Jan Cocquyt (verlof) en Franky Joos (opleiding KR in Ramada hotel)
Etienne jooris
Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 23 september werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
ste
 Mail van maryse Van Cant ivm ervaring OW STW: zie varia 1 puntje
 Mail van F. V. Huynegem ivm onze vraag om ook een afgevaardigde van het openwater op de
AV KBZB af te vaardigen.
De RvB heeft geen bezwaar opdat er voor een volgende AV KBZB iemand van het openwater
als VZF afgevaardigde zal worden aangeduid. Zeker tegen volgend jaar (maart) contact
opnemen met Mike Sarrazijn om hem hieraan te herinneren. Jef gaat dit zeker doen.
 Mail van M. Hougardy ivm de Waalse subsidie van 500 euro/jaar (zie algemeen)

3. Uitgaande post / mails :
 Jef heeft de medailles bestellen voor de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. De
bestelling is geplaatst worden bij de VZF (VL K). er zijn 54 gouden, 34 zilveren en 21 bronzen
medailles besteld. 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 7 oktober 2017
 Via de VZF en de FFBN iedereen op de hoogte gebracht van de kampioenenviering van 04
november 2017.

4. Algemeen :
 Volgende clubs hebben reeds hun aanvraag tot een OW inrichting binnen gestuurd:
VWZ, STW, LZV, ZGEEL en BYK
 De uitslag van het openwater seizoen 2017 is in orde, en staat online. Waarvoor onze dank
aan de verantwoordelijke van de puntentelling, Roland.
 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.
 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 VZF en FFBN nog enkele
organisaties bijkomen.
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 Vanuit de FFBN hebben we positief nieuws gekregen, zij zouden de jaarlijkse subsidie van
500 euro opnieuw gaan betalen, dit geld zal gebruikt worden om de prijzen aan te kopen van
de kampioenenviering. Waarvoor dank
 Kampioenenviering OW 2017 op 4 november in Geel:
 De prijzen worden besteld door Jef. Er zullen terug natura prijzen worden aangekocht
die de moeite waard zullen zijn.
Vermelden op de prijzen : OPEN-WATER - EAU-LIBRE 2017, en als het kan de
logo’s van de beide federaties.
 ZGEEL zal in eerste instantie de kosten voor deze trofeeën betalen en nadien door
factureren aan de FFBN, VZF en het VSB-OW volgens de afspraken gemaakt door de
Raad van Beheer in 2009. Jef zal alle prijzen laten afleveren bij hem thuis, voor
verder gevolg.
 Nieuw dit jaar is dat er opnieuw kan afgemeld worden voor de prijsuitreiking. Wel zal
er voor diegenen die zich afgemeld hebben geen prijs worden aangekocht.
Diegenen die zich niet hebben afgemeld en toch niet aanwezig zijn op de huldiging
zal er een administratieve boete zijnde 20 euro /prijs worden geïnd zoals het
reglement voorschrijft.
 De prijsuitreiking zal ook dit jaar starten om 21u30 net zoals de vorige 8 edities.
We gaan prijsuitreiking ook spreiden zoals vorig jaar. Dit geeft ons een beetje
ademruimte.

5. Varia :
 Mail van Maryse Van Cant:
Daags na de ow wedstrijd van STW in St Niklaas op de ster, stond Marysse vol insectenbeten
over haar ganse lijf (muggen, watervlooien, …? Er zijn nog enkele zwemmers die hiervan
melding gemaakt hebben.
Besluit : aan dit voorval kunnen wij als VSB-OW niet verhelpen en ook geen standpunt
innemen omdat er een zeer goede waterkeuring aanwezig was en er bacteriologisch niets mis
was. Insectenbeten kan altijd en daar is weinig of niets tegen te beginnen.
 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, ed 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.
 Dit jaar waren de uitslagen op de wedstrijden grotendeels zoals het zou moeten en
voorgeschreven in het reglement dwz. men moet een uitslag maken open, maar ook per
categorie dit om de verantwoordelijke van de badmutsen zijn werk te vergemakkelijken.
 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 2017, wordt volgende
week bekrachtigd. Nadien zal Jef deze aanvragen bij de VZF
 Tijdens het BK 10 km in Willebroek behaalden :
Michiel De Koninck GOLD (open) en Carremans Maarten WLW (18-19j) bij de heren en
ste
Norah Naesens GOLD (open) en Verstraete Tyana ROSC (18-19j) bij de vrouwen een 1
plaats op de 10 km.
 Tijdens het BK 7.500m VS voor de 16-17 jarigen behaalden:
ste
Devos Jonas IKZ bij de heren en Vanhee Steffi IKZ bij de vrouwen een 1 plaats
 Tijdens het BK 5000m VS voor de 14 en 15 jarigen en open seniors behaalden:
Herregodts Siebe ZNA (14-15j) en Davy Billiau BZK (open) bij de heren en Vanderbeke Anouk
ste
ROSC (14-15j) en Vanhee Steffi IKZ (open) bij de vrouwen een 1 plaats.
 Tijdens de FINA wedstrijd in het Balaton meer te Budapest in Hongarije op 15 juli heeft Logan
de
Vanhuys RDM een 13 plaats behaald op de 5 km.
de
 Tijdens de FINA wedstrijd in Lac St-Jean in Canada op 29 juli heeft Davy Billiau BZK een 17
plaats behaald op de 32 km.
 Tijdens een LEN wedstrijd in Navia Spanje op 05 augustus heeft Logan Vanhuys RDM een
ste
8 plaats behaald op de 10 km.
 Er zijn 50 jassen besteld voor de officials openwater die hierin geïnteresseerd waren, de
jassen zullen worden uitgedeeld op de kampioenenviering in Geel op 04 november 2017.
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 Punten zeker te bespreken tijdens de kalendervergadering op 07/10/2017:
 Kalender
 BK’s (eventuele kandidaten op de 25, 10, 7.5, 5 km)
 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.
 Alle losse mutsen moeten door de afgevaardigde worden afgehaald in totaliteit, dwz
niet individueel door de zwemmer(s)
 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, ook voor BZK
 Evaluatie seizoen 2017
 Wat met afmelder voor de kampioenenviering??
 Vragenronde


TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Prijzen bestellen voor de kampioenenviering 2017

Wie?
Jef

Reglementen overlopen
Vergaderzaal in Huis v/d Sport aanvragen voor 2018
Vlaamse medailles bestellen bij de VZF
Vlaamse medailles ophalen

iedereen
Jef
Jef
Etienne

Uitslag OW 2017 verder afwerken en online laten
plaatsen

Jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u00

Tegen wanneer?
Asap na de
kampioenviering
Eind Okt 2017
November 2017
Reeds gebeurd
Nog af te spreken
met VZF
reeds gebeurd

Volgende vergadering: kalendervergadering op 07/10/2017 in het HVDS in Berchem
om 09u30 (NSB-OW)
om 11u00 afgevaardigden clubs
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