VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
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23/11/2013 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Jef Hufkens, Franky Joos en Jan Cocquyt
Roland Montens (mobiliteitsproblemen trein)

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 23 november werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Michel Hougardy ivm aanvraag aan Wouter Georges om ook in de FFBN een selectiewedstrijd
te houden van 5000m
 Mail van Didier Leclercq naar de raad van bestuur ivm bovenstaande mail ivm een
selectiewedstrijd binnen FFBN. Antwoord hierop: er is een principieel akkoord om een
bijkomende selectiewedstrijd te organiseren op 22 en 23//02/2014 in Charleroi tijdens de
Open Waalse kampioenschappen. is opgenomen in de kalender voor de vergadering van 12
de
november 2013. De 2 selectiewedstrijd zal doorgaan tijdens de open Belgische
kampioenschappen op 2, 3 of 4 mei 2014
 Wouter heeft reeds een mailing gedaan naar Fillip Mildrez van FFBN in verband met deze
selectiewedstrijden met een voorbeeld van uitnodiging (zie onderliggend)
Voorbeeld:

In het kader van de nationale selectiecriteria open water en in het vooruitzicht van internationale
kampioenschappen open water 2014 organiseert de Kon. Belgische Zwembond twee “INDOOR OPEN WATER
SWIMMING TIME TRIALS 5 KM”.
- Afstand: 5 KM (5000 M)
× limiettijd meisjes youth/juniores: 60’50” (of minder)
× limiettijd dames seniores: WK > 59’10” (of minder) / EK > 59’35” (of minder)
× limiettijd jongens youth/juniores: 56’40” (of minder)
× limiettijd heren seniores: WK > 55’00” (of minder) / EK > 55’25” (of minder)
× wie deze tijd realiseert, wordt gepreselecteerd.
- Voorwaarden tot deelname:
× In het bezit zijn van de Belgische nationaliteit en in het bezit zijn van een geldige licentie VZF /
FFBN.
× Elke kandidaat moet bij inschrijving zijn/haar beste tijd op de 1500m vrije slag (gerealiseerd in
50m-bad) als referentie vermelden of een reeds effectief gezwommen tijd op een 5km indoor.
- Jury samengesteld door Nationale Open Water Commissie uit de aanwezige SWI - juryleden.
TRIAL EVENTS 5000M
- 22 of 23 februari 2014 / Zwembad HELIOS Charleroi (ter gelegenheid van OPEN FFBN Championships)
- 02 of 03 of 04 mei 2014 / Zwembad NOG TE BEPALEN (ter gelegenheid van OPEN BEL SWI Championships)
- Aanvang: na de ochtendseries / opwarming in klein binnenzwembad
Kandidaten worden verzocht zich vóór (nog te bepalen datum) schriftelijk te melden bij het Algemeen Secretariaat
van de KBZB: info@belswim.be – Reebokstraat 28 – 1000 Brussel / Fax: 02 513 34 68
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 Mail Bruno Chinitor ivm het trainen in openwater antwoord: dit is geen bevoegdheid van het
VSB-OW, dit is interne keuken bij alle clubs, steden en/of gemeenten. Wanneer men in
openwater wil gaan trainen moet men zelf deze aanvraag doen.
 Mail van de voorz. Van NGB: hij heeft ons, en alle zwemclubs aangeschreven met de vraag
hoe het zit binnen de clubs wat betreft betalingen voor het zwemwater, redders en dergelijke.
Ook dit is geen materie voor het VSB-OW en hierop wordt vanuit onze kant dus niet
geantwoord.
3. Uitgaande post / mails :
 Jef heeft aan de VZF en de FFBN de namen doorgegeven van de zwemmers die hun trofee
niet afgehaald hebben zonder voorafgaande geldige reden.
4. Algemeen :
 Evaluatie kampioenenviering openwater 2013 in Londerzeel :
 De organisatie door LOR was zeker in orde, en ook de zaal is als zeer positief ervaren
 Er werden door LOR kosten noch moeite gespaard om deze avond echt te doen
lukken.
 Ook het orkestje dat live speelde alvorens de prijsuitreiking van start ging was een
schitterend initiatief.
 De prijzen waren zeker in orde en oogden ook mooi op de prijzentafel, zeker verder
doen met naturaprijzen
 De prijsuitreiking gespreid doen was zeker een goede keuze, we hebben bijna geen
oponthoud gekend. Zeker blijven doen in de toekomst.
 Het startuur (21u30) naar voorbeeld van de vorige jaren is als zeer positief ervaren,
ook zijn wij nog eens extra bedankt om het feit dat stipt om 21u30 zijn begonnen met
de prijsuitreiking.
 De medailles van het BK tezamen uitreiken met de medailles van het Vlaamse
Kampioenschap is dit jaar goed verlopen. Volgend jaar enkele medailles extra
voorzien.
 Indien de mogelijkheid bestaat zullen we in de toekomst ook centraal in de zaal
postvatten om de prijsuitreiking te doen, dit gaat veel sneller en is beter
controleerbaar.
 Er was ook zeer veel volk aanwezig (230 à 250 man), wat toch extra motiveert om er
een gezellige avond van te maken, wat zeker is gebeurd.
 Iedereen vond het een zeer geslaagde avond en er werd duidelijk genoten van het
gezellig napraten onder elkaar, de zwemmers van verschillende clubs hokten bij
elkaar en keuvelden over het afgelopen seizoen, en daar doen we het toch voor.

5. Varia :
 LOR heeft de facturen voor tussenkomst in de trofeeën zoals afgesproken doorgestuurd naar
de beide federaties; (VZF 500 euro, FFBN 500 euro) beide federaties hebben ondertussen
reeds betaald, waarvoor hartelijk dank.
 Franky gaat in de loop van december 2013 of ten laatste januari 2014 de lijsten van de
mutsen doorsturen ter controle naar de clubs, om de nodige wijzigingen en/of bestellingen van
nieuwe mutsnummers van start te laten gaan.
 Momenteel heeft elke inrichter reeds gereageerd op de eerste controle van het brochureblad
voor het seizoen 2014. alles zal in de loop van december of januari nog eens ter controle
aangeboden worden alvorens alles online te plaatsen.
 Jef zal in de loop van het voorjaar 2014 opnieuw een oproep doen om eventuele kandidaat
inrichters te ronselen.
 De heer Robert Vercruyssen zal uitgenodigd worden op de eerstkomende nationale
vergadering van het openwater.
 Wanneer we de juiste aantallen van de badmutsen per kleur weten voor het nieuwe seizoen
gaan we deze proberen te bestellen in voorbedrukt silicone. Dit zal gevraagd worden aan de
KBZB. Wanneer dit wordt goedgekeurd zal er logischerwijze een kost worden doorverrekend
aan de clubs dewelke deze mutsen hebben gereserveerd. Dit volgens afspraken die gemaakt
zijn naar aanleiding van de enquete uitslag.
 Jan Verelst en Joeri Jacobs zullen worden uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van
het VSB-OW om svz te bespreken van de mogelijkheden van Splash/Team Mager voor het
OW
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter 2 controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe

Jef
jef

Online laten plaatsen van de openwater brochure 2014
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2014
toe
Uitnodigen van de heer Vercruysse
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Jan Ver Elst en Joeri Jacobs uitnodigen voor de
vergadering in december ivm Splash mogelijkheden

Jef
Franky

Tegen
wanneer?
Januari 2014
Einde februari
2014
Feb-Ma/2014
Medio jan/2014

Jef
Jef
Jef

Jan 2014
Jan/feb 2014
asap

de

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u00

Volgende vergadering : zaterdag 21 december om 09u30 in het Huis van de Sport te Berchem
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