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27/05/2017 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport in Berchem
Jan Cocquyt, Roland Montens en Jef Hufkens
Etienne Jooris (gezondheidsproblemen) en Franky Joos (werken)
Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen.
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 27 mei werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 KBZB ivm open Spaanse kampioenschappen
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de mails
4. Algemeen :
 Tijdens de OW Trials in de Wezenberg waren er vijf deelnemers:
 Deconinck Michiel GOLD : 00:57:53
 Naessens Nora
GOLD : 01:00:31
 Mattelaer Mathieu DM : 00:53:52 (EK en WK limiet)
 Van Der Mast Marij KNZB : 01:01:47
 Bouden Camille
ZB
: 01:01:09 (EJK limiet)
Proficiat voor deze atleten, hopelijk zien we hen terug op onze openwater zwemwedstrijden dit
seizoen.
 Op 17 en 18/06/2017 zijn het de Spaanse Openwater Kampioenschappen welke zullen plaats
vinden op Lake of Banyoles in Girona (ESP), wij wensen onze Belgische zwemmers veel
succes bij eventuele deelname.
 Aansluitend op de vergadering is er een les TAK O gepland op verzoek van KZNA Aalst, zij
zouden met een 10-tal gegadigden komen. Jef zal deze les geven en de theoretische
examens afnemen van deze mensen.
 Ook zijn er reeds enkele TAK- kers vanuit het binnenbad die zich opgegeven hebben voor
official openwater wat wij alleen maar kunnen toejuichen.
 Sepp heeft een vb van een flyer doorgestuurd, deze is goedgekeurd door de Commissieleden
en mag zo snel als mogelijk verdeeld worden aan de zwemclubs, waarvoor dank.
 Er zijn momenteel 2 kandidaten om de kampioenenviering in te richten nl: MZK Menen en
ZGEEL, Geel.
Toewijzing wordt gegeven aan ZGEEL, verdere data’s volgen, kampioenenviering zal
plaatsvinden tussen begin oktober en eind november.
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5. Varia :
 Jef heeft een kalender en de openwater brochure 2017 doorgestuurd aan Richard Broer van
Nederland zodoende dat hij eventueel kamprechters die geïnteresseerd zijn bij ons kan laten
mee fungeren, dit om mogelijks internationale ervaringen te delen. De brochure en de
kalender zullen ook op de website van de KNZB worden geplaatst.
 Jef heeft de brochure en OW kalender 2017 doorgestuurd naar Michel om op de site van de
FFBN te plaatsen.
 Jan heeft de voorgedrukte siliconen badmutsen besteld, worden normaal geleverd in de
laatste week van mei. De rekening word zoals afgesproken doorgestuurd naar de VZF ter
betaling. Na afrekening met de clubs zullen wij de VZF terug betalen.
 Jef heeft naar Richard broer in Nederland een mailing gedaan wat betreft het verbod van
zwemmen met een Wetsuit op al onze wedstrijden in België, evenals de BK’s in Willebroek.
Richard heeft dit gecommuniceerd over gans Nederland.
Wij als VSB-OW hebben hier reeds vele positieve opmerkingen over ontvangen, ook de
Nederlanders zijn hierover zeer positief. Hun grootste argument was uiteraard het niet
verplicht worden tot aankoop van een wetsuit, wat toch wel een serieuze kost met zich
meebrengt , maar ook iedereen vind dat het badpak en zwembroek de eigenheid van het
openwater zwemmen onderstreept.
Ondertussen heb ik ook officieus vernomen dat Nederland ons hierin gaat volgen.
 Jef zal de leden van het NSB-OW uitnodigen voor de volgende vergadering in juni
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Definitieve brochure en OW kalender doorsturen naar
Michel
Definitieve brochure en OW kalender doorsturen naar
Richard Broer
Inschrijvingen doorsturen naar NL voor de interland
Leden van het NSB-OW uitnodigen voor de vergadering in
juni

jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u30

Volgende vergadering Nationaal
Berchem

jef
Jan
Jef

Tegen
wanneer?
Is reeds
gebeurd
Is reeds
gebeurd
01/07/2016
asap

op zaterdag 24 juni om 09u30 in het HVDS ter
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