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

25/02/2017 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens, Jan Cocquyt en Jef Hufkens
Franky Joos (jurysecretaris op de VL K)
Steeds welkom zijn de mensen van de FFBN
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 25 februari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail KBZB ivm de voorziene FINA wedstrijden in 2017 (zie algemeen)
 Mail Richard Broer (NL) ivm schoolslag interland (zie algemeen)
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de verschillende mails
4. Algemeen :
 Tijdens de zwemtrials gisteren op de Vlaamse kampioenschappen hebben er 6 zwemmers
deelgenomen aan de 5000m vrije slag, gezwommen tijden zijn:
 Vanhuys Logan DM
0.54.01 ( EK en WK limiet )
 Mattelaer Mathieu GOLD
0.55.32
 Sodeman Eliot
LAQUA
0.56.51
 Bonnet Eva
BZK
0.57.22 ( EK en WK limiet )
 Mattens Edith
DM
1.00.52
 Verstraeten Tyana ROSC
1.06.42
Franky Joos heeft voor deze trials de leiding op zich genomen als kamprechter, waarvoor
dank.
Proficiat zwemmers met de behaalde limieten.
Hopelijk zien we deze zwemmers ook terug in ons eigenste OW Criterium, zodoende dat zij
toch de nodige zwemervaring kunnen opdoen in natuurwater want, 5000m. zwemmen in een
zwembad is niet hetzelfde als in openwater.
 Bijscholing kamprechters: er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd
worden tezamen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2017. Dit
zal gebeuren na de reguliere vergadering van het VSB-OW op 22 april ek. Jef zal de
kamprechters uitnodigen.
 Er zal ook nog een aanvraag om inrichting van de kampioenenviering van het seizoen 2017
verstuurd worden naar alle secretariaten, dit zal gebeuren door de VZF, nadien zal de brief
ook op het net worden geplaatst.
 Voorziene FINA wedstrijden 10km in 2017:
 04 februari 2017
Patagones-Viedma (Argentinië)
 11 maart 2017
Abu Dhabi (Ver. Ar. Emiraten)
 24 juni 2017
Setubal (Portugal)
 27 juil 2017
Lac St Jean (Canada)
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12 augustus 2017
15 oktober 2017
21 oktober 2017






Bijkomend de FINA OW Grand-Prix:
05 februari 2017
Santa Fe Coronado (Argentinië)
29 juli 2017
Lac St Jean (Canada)
19 augustus 2017 Ohrid Lake (Macedonië)
03 september 2017 Capri-Napoli (Italië)

Lac Megantic (Canada)
Chun’An (China)
Hong Kong (Hong Kong)

 Schoolslag Interland 2017:
Daar de voorziene plaats en datum 26/08 tezamen valt met de klassementswedstrijd in
Nederland wensen onze Nederlandse vrienden deze dag niet te nemen omdat zij vinden dat
ze dan hun eigen wedstrijd kannibaliseren. Zij hebben een alternatief doorgestuurd nl: 1 juli in
de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen nabij Koewacht. Deze mensen willen de organisatie op
zich nemen.
Besluit VSB-OW:
 1 juli en 8 juli zijn geen optie voor ons wegens de wedstrijd van SWEM en LZV
dewelke we niet wensen te beconcurreren. Verder ligt de maand juli open.
 Jan gaat proberen om zwemmers warm te krijgen voor de wedstrijd in Sluis op zondag
2 juli, maar dan zullen we minstens 10 zwemmers moeten hebben die wensen deel te
nemen, anders gaat het feestje niet door.
 Jan zal hierover communiceren met Richard, wordt vervolgd
 Jef heeft een tekst en enkele foto’s doorgestuurd naar de VZF om een flyer en/of affiche te
maken ter promotie van het openwater. Wordt vervolgd……
 De aangepaste lijsten van de erkende officials openwater en de vernieuwde reglementen
staan online op de site van de VZF.

5. Varia :
 Franky heeft de mutsenlijst van 2016 aan de verschillende clubs gestuurd, zodoende kunnen
de clubs hun mutsen aanvragen voor het nieuwe seizoen 2017, is reeds lopende. We zullen
wachten tot na de vergadering in maart om de mutsen te bestellen. Jan is bezig met offertes
op te vragen.
 Roland gaat de puntenlijsten aanpassen tegen de start van het nieuwe seizoen 2017 en
doorsturen naar Franky, Jef en de rest van de Commissie evenals naar Michel.
 Jef gaat een voorbeeldbriefje in elkaar flansen over de manier van het gebruik van Splash
binnen het openwater vooral wat betreft het ingeven van de mutsen ed. nadien zal deze brief
doorgestuurd worden 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.
 Werner Buls gaat een delegatie samenroepen om te zetelen in een werkgroep betreffende
hervorming kampioenenviering, voorlopig windstil…..
 Probleem lage emissiezone Antwerpen: om in het huis van de sport te Berchem te geraken
moet er door de LEZ gereden worden. 4 van de 5 leden van het VSB-OW mogen met hun
auto’s niet meer binnen. Jef had dit probleem aangekaart bij de VZF, zij hebben als alternatief
2 plaatsen:
 Café in St Niklaas, de graanmaat (zaal is gratis) info: http://www.degraanmaat.be
 Op de Luchtbal te Antwerpen info: http://www.coluchtbal.be/verhuurcentrumluchtbal
 Ook opperen zij de vraag om het bij iemand thuis te doen
 Jan gaat eens informeren in St Niklaas
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Onze Waalse vrienden uitnodigen voor de nat vergadering
openwater van 25/03/2017 in Antwerpen - Berchem
Bijscholing voor KR organiseren
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Uitnodiging versturen om kandidaat inrichters
kampioenenviering 2017 te organiseren
Voorbeeldbrief maken voor gebruik splash

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u30

Wie?
jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef
Roland
Jef via de VZF

april 2017
Juni 2017
asap

Jef

gebeurd

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 25 maart 2017 om 09u30 hvds te Berchem
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