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24/02/2018 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Roland Montens, Etienne Jooris, Jan Cocquyt en Jef Hufkens
Franky Joos (kamprechter op de VL K)

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 24 februari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail Richard Broer (NL) ivm schoolslag interland (zie algemeen)
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de verschillende mails
4. Algemeen :
 Bijscholing kamprechters: er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd
worden tezamen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2018. Dit
zal gebeuren na de reguliere vergadering van het VSB-OW op 21 april ek. Jef zal de
kamprechters uitnodigen.
 Er zal ook nog een aanvraag om inrichting van de kampioenenviering van het seizoen 2018
verstuurd worden naar alle secretariaten, dit zal gebeuren door de VZF, nadien zal de brief
ook op het net worden geplaatst.
 Jan en Roland hebben tijdens de AV in de Provincie Vlaams Brabant en west-Vlaanderen
opnieuw het vertrouwen gekregen om te zetelen in de Vlaamse Openwater Commissie, laat
ons hopen dat de VZF ons hierin volgt.
 Voor de Provincie Antwerpen zal Jef spreekrecht krijgen om het openwater te promoten
tijdens de AV van de Provincie Antwerpen op 10 maart ek.
 Tijdens de Swimm-trials 5000m op de Vlaamse kampioenschappen op vrijdag 23/02 waren er
6 deelnemers nl:
Vanhuys Logan
DM
1997
54.50
limiet EK
Mattelaer mathieu DM
1991
54.56
limiet EK
Sodemann Elliot
LAQUA 1998
55.57
geen limiet
Berckx Jonas
STT
2000
59.00
geen limiet
Camps Roeland
STT
2001
1.00.12
geen limiet
Verstraete Tyana ROSC 1999
1.06.42
geen limiet
Franky joos heeft de leiding van deze trials op zich genomen, waarvoor dank
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 Schoolslag Interland 2018:
De SS interland België – Nederland zal dit jaar doorgaan in Geel tijdens de OW wedstrijd van
ZGEEL op 05/08/2018.
 Er zullen 2 koersen plaatsvinden na de laatste reguliere wedstrijden omstreeks 16u30,
een koers 500m en een koers van 1000m SS
 Deze 2 koersen worden aanzien als een demonstratiewedstrijd en staan los van de
ZGEEL wedstrijd.
 We zullen voor deze wedstrijd 2 x 20 mutsen bestellen (oranje en zwart)
 Klassement is beste 2 van elk land en per categorie 10-6-4-3-2 en 1 punt
 Categorieën : B-M- SEN C D E F en Kad-Jun- SEN A B
 Prijzen: herinneringsmedaille + taart voor de winnende ploeg
 Mutsen worden geleverd door de commissie
 Jef zal nog eens informeren bij de VZF ivm de flyers en/of affiches te maken ter promotie van
het openwater en eventueel facebook account voor het openwater. Wordt vervolgd……
 Jan heeft prijsoffertes binnen voor de nieuwe siliconen badmutsen te bestellen.
Na de Nationale vergadering van maart zullen de nieuwe mutsen besteld worden.

5. Varia :
 Franky heeft de mutsenlijst van 2017 aan de verschillende clubs gestuurd, zodoende kunnen
de clubs hun mutsen aanvragen voor het nieuwe seizoen 2018, is reeds lopende.
Jef gaat de brief van Franky nog eens extra doorsturen naar alle secretariaten van de
provincies om te verdelen binnen de clubs.
 Roland gaat de puntenlijsten aanpassen tegen de start van het nieuwe seizoen 2018 en
doorsturen naar Franky en de Jef.
 Jef gaat de voorlopige brochurebladeren voor een laatste controle doorsturen naar de
inrichtende clubs.
 Jef gaat de werkwijze van het gebruik van splash binnen het openwater vooral wat betreft het
ingeven van de mutsen nog eens laten doorsturen naar alle secretariaten en
sportsecretariaten via de VZF en de FFBN.
 Wanneer er een buitenlandse zwemmer (ster) een vast nr wil moet dit kunnen, we zullen dan
ter plaatse de dag van de wedstrijd dit vast nr toekennen.
 De vergadering van Maart zal doorgaan op 31 maart ipv 24 maart wegens de AV van de VZF.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Onze Waalse vrienden uitnodigen voor de nat vergadering
openwater van 31/03/2018 in Antwerpen – Berchem
Bijscholing voor KR organiseren
Brochurebladen laatste keer doorsturen naar de inrichters
ter controle
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Uitnodiging versturen om kandidaat inrichters
kampioenenviering 2018 te organiseren
Brief van de badmutsen doorsturen naar de provinciale
secretariaten
Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen VZF
Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen FFBN
Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u00

Wie?
jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef
jef

april 2018
15/03/2018

Roland
Jef via de VZF

Juni 2018
asap

Jef

asap

Jef
Michel

asap
asap

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 31 maart 2018 om 09u30 hvds te Berchem
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