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

26 januari 2013 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens , Jan Cocquyt, Franky Joos en Jef Hufkens

Werner Buls
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 26 januari werd na voorlezing goedgekeurd
2.




Inkomende post / mails :
Wouter Georges ivm bestelling badmutsen (zie algemeen)
Michel Hougardy ivm de aanpassing van de reglementen (zie algemeen)
Richard Broer (NL) ivm met eventuele samenwerkingen

3. Uitgaande post / mails :
 Enkel antwoorden op inkomende mailing
4. Algemeen :
 Met een mail heeft Michel hougardy van de FFBN zijn volledige goedkeuring gegeven aan de
door ons voorgestelde reglementswijzigingen, dus vanaf heden zijn deze dan ook nationaal
goedgekeurd. Het betreft:

Blz 19
OWR 1.7.4 :
Zowel zwemrechters als redders en/of bevoegde veiligheidsmensen op het water,
hebben het recht om zwemmers uit het water te halen indien deze twijfelen aan de
veiligheid.

Blz 20
OWR 1.9:
De zwemmers die niet aan de start verschenen doch een doktersattest afleverde met
aanduiding “DOKTERSATTEST” (DA)
SCHRAPPEN, dit naar aanleiding van de nieuwe reglementering wat betreft
doktersattesten tijdens BK’s

Blz 23
OWR 2.5.2:
Zwembrillen, zwemmutsen (max 2), neusknijpers , oorstoppen en invetten zijn
wel toegelaten.

Blz 24 en 25 bijvoegen
Opgelet: Medische attesten worden niet meer aanvaard! Deze regel is geldig voor alle disciplines en
voor alle Belgische kampioenschappen.Om de administratieve kosten te vermijden krijgen de clubs de
mogelijkheid één of meerdere wedstrijden te schrappen tot 24u vóór de aanvang van de eerste
wedstrijd door het sturen van een e-mailbericht (of gelijkwaardige schriftelijke kennisgeving) aan de
verantwoordelijke voor de inschrijvingen met kopie aan het Algemeen Secretariaat van de KBZB
(info@belswim.be). Elke onaangekondigde afwezigheid of terugtrekking aan de start tijdens
het Belgisch Kampioenschap zal bestraft worden met een reglementaire administratieve
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kost (zie verder > Inschrijvingsrecht / Administratieve Kost).
Onderstaande tekst is enkel nog van toepassing op wedstrijden niet-tellende voor het Belgisch
Kampioenschap.
OWR 2.11.1: en verder ……

Blz 28
OWR 3.3.1.2 :
Volgende punten moeten voorkomen op de wateranalyse :
- totale coli/100 ml
< 10000
- fecale coli/100 ml
< 1500 ( gemiddelde van VZF en FFBN)
- fecale streptokokken
< 400
- de afwezigheid van Salmonella aantonen.

Blz 38 nieuw punt !!!!
OWK 2.1.7 :
Bij het stopzetten van een wedstrijd wegens omstandigheden, zullen de zwemmers die hun
wedstrijd reglementair beëindigd hebben alvorens de stopzetting, hun punten ontvangen en de uitslag
blijft behouden. Van de overige wedstrijden die geannuleerd worden telt deze voor de betroffen
zwemmers enkel als deelgenomen wedstrijd, doch er worden geen punten meer toegekend.

Blz 39
OWK 2.2.4 :
De puntentoekenning voor elke wedstrijd gebeurt per categorie volgens een
puntentabel en ziet er als volgt uit :
ste
de
1 plaats
450 punten
11 plaats
165 punten
de
de
2 plaats
400 punten
12 plaats
150 punten
de
de
3 plaats
360 punten
13 plaats
140 punten
de
de
4 plaats
330 punten
14 plaats
130 punten
de
de
5 plaats
300 punten
15 plaats
120 punten
de
de
6 plaats
270 punten
16 plaats
110 punten
de
de
7 plaats
240 punten
17 plaats
100 punten
ste
de
8 plaats
210 punten
18 plaats
90 punten
de
de
9 plaats
195 punten
19 plaats
80 punten
de
ste
10 plaats
180 punten
20 plaats
70 punten
ste
vanaf de 21 plaats ontvangen alle aangekomen zwemmers 50 punten.

Blz 43
OWB 1.4.1 :
Het aantal officials wordt als volgt samengesteld voor openwater:
- 1 of 2 zwemmers
:
geen, doch gewenst
- 3 tot en met 9 zwemmers
:
1 jurylid, niet-zwemmer
- 10 tot en met 19 zwemmers :
2 juryleden, niet-zwemmers
- vanaf 20 zwemmers
:
3 juryleden, niet-zwemmers
of
2 juryleden, niet zwemmers
en 1 jurylid zwemmer
- vanaf 30 zwemmers
:
4 juryleden (max 2 zwemmers)
- vanaf 40 zwemmers
:
5 juryleden (max 2 zwemmers)
- vanaf 50 zwemmers
:
6 juryleden (max 2 zwemmers)
- vanaf 60 zwemmers
:
7 juryleden (max 2 zwemmers)
- vanaf 70 zwemmers
:
8 juryleden (max 2 zwemmers)
- vanaf 80 zwemmers
:
9 juryleden (max 2 zwemmers)
- vanaf 90 zwemmers of meer :
10 juryleden (max 2 zwemmers)
 De heer Wouter Georges heeft de badmutsen voor het seizoen 2013 besteld, deze zijn
ondertussen reeds geleverd bij Franky Joos. Het betreft:
120 stuks rood , 120 gele, 60 lichtblauwe en 80 groene
 Mail R. Broer (NL) ivm eventuele samenwerkingen:
Richard heeft een sponsor gevonden voor zijn Benelux Criterium waar al lang hardop wordt
gedroomd. De sponsor is Sport Emotion. Bedoeling van dit criterium is 5 wedstrijden te
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organiseren nl: 2 op Belgische bodem en 2 op Nederlandse wateren telkens wedstrijden van
5km, plus bovenop 1 wedstrijd van 10km af te spreken waar te zwemmen. Diegenen die daar
aan wensen deel te nemen moeten wel alle wedstrijden zwemmen, nadien worden de tijden
opgeteld en wie de beste tijd heeft wordt Benelux kampioen.
Het enige en grootste probleem blijkt de sponsor te zijn, vermits al onze wedstrijden deel
uitmaken van een Belgisch kampioenschap dienen wij ons te houden aan onze sponsor
Speedo. Ook een eventuele gezamenlijke aankoop van badmutsen kan als dusdanig ook niet
doorgaan.
Wat blijft er dan nog over:
Enkel de samenwerking en eventuele uitwisseling van kamprechters op onze wedstrijden over
de grenzen heen.
Volgende wedstrijden in België staan open voor een eventuele uitwisseling : Oostende, Geel,
Charleroi, Willebroek en SWEM in Lokeren.
Er zal ook een data vastgelegd worden voor een eventuele nieuwe vergadering met de
mensen uit Nederland.
5. Varia :
 De brochure 2013 is volledig klaar, jef zal deze naar de VZF doormailen, Sepp ging dan de
pdf bladeren achter elkaar plaatsen en op de site plaatsen.
 Werner Buls heeft op onze uitnodiging een uitleg komen geven over een eventueel nieuw
concept van kampioenenviering zoals hij het ziet binnen zijn club nl:
- een openwater happening organiseren ter vervanging van het traditionele openwater bal
- doel van dit alles een aantrekkelijk aanbod van zwemmen, ontspanning en prijsuitreiking in
één geheel te leveren
- het zou bestaan uit een sportief gedeelte nl iedereen die gelauwerd is voor het openwater 2x
een wedstrijd van 100m laten zwemmen (VS en SS). Dit alles gevolgd door een ontspannend
deel met drank en versnaperingen gevolgd door de eigenlijke kampioenen huldiging.
Dit alles zou gebeuren op een zaterdag namiddag tussen 13u en 18uJef zal een vraag naar eventuele interesse voor dit concept doorsturen naar alle zwemclubs in
België, en aan de hand van de reacties zal er een beslissing worden genomen om het al of
niet zo te doen voor 2013. Antwoorden terug in ons bezit op 28/02/2013.
 Werner heeft nogmaals zijn openwater computerprogramma komen voorstellen. Het is voor
90% in orde, enkel de automatische import van de inschrijvingen moet nog aangepast worden.
Wanneer dit euvel is opgelost gaan we een locatie vastleggen waar door middel van een
beaming het programma nogmaals kan voorgesteld worden naar de clubs toe. Dit zou
vermoedelijk doorgaan op 27/04/2013 rond 13u in het KA te Boom. Jef zal alle inrichtende
openwaterclubs uitnodigen rond half maart.
 De vergadering voorzien in Maart in Berchem (nationaal) zal doorgaan op dezelfde dat maar
in de Pinte, dit tegelijk met de AV van de VZF. Jef zal de zaal in het huis van de sport laten
annuleren.
 Wegens technische problemen met het vervoer zullen onze vergaderingen in de toekomst
starten om 09u30 ipv om 09u00

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Nieuwe data vastleggen voor een vergadering met onze
Nederlandse vrienden
Brochure doorsturen en op het net laten plaatsen
Een soort enquete doorsturen ivm de kampioenenviering
Uitnodigen van alle OW clubs om een voorstelling van het
computerprogramma voor het openwater van Werner Buls
Data van maart in het HvdS annuleren
Onze collega’s van de FFBN uitnodigen voor onze
vergadering Nationaal in de Pinte

Jan

Tegen
wanneer?
asap

Jef
Jef
Jef

asap
asap
Medio maart

Jef
Jef

asap
asap

Start vergadering :
Einde vergadering :

09u00
11u15
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