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

28/02/2015 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt,Franky Joos en Jef Hufkens
Roland Montens (mobiliteitsprobleem)
Michel Hougardy en maria Willems (FFBN)
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 28 februari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Briefwisseling omtrent eerste beslissing KBZB va Michel Hougardy en Jan Cocquyt : bij
algemeen
 Uitnodiging openwatercongres in Nederland: jef heeft dit doorgestuurd naar de leden van het
sportbestuur, vermits het op dezelfde dag doorgaat als onze eigen vergadering zal er niemand
aanwezig zijn in Nederland. Volgend jaar de vergadering van februari 1 week vervroegen
zodoende dat wij kunnen aanwezig zijn in Nederland.
 Mail van Sepp meyers ivm elektronische tijdopneming bij het OW: heb hier reeds op
geantwoord dat de kosten hiervoor te duur zijn voor ons, de meerwaarde tijdens een OW
wedstrijd met ETO weegt niet op tegen de kostprijs ervan. Wel staan we open om er eens
over te praten met de VZF
 Mail KBZB ivm een zwemtrial 5km dewelke doorgaat op zaterdag 16 mei in zwembad de
Wezenberg na de ochtendsessies van de Open Belgische Kampioenschappen
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de verschillende mails
 Mail naar Luc Henderijckx en Ronny Buggenhout ivm de beslissing van de rvb van de KBZB
om een eventuele raadgeving naar ons toe als VSB-OW: Luc Henderijckx heeft mij laten
weten dat ook hij niet echt een oplossing had voor ons probleem, maar hij begreep wel de
ernst van de situatie naar ons toe. Van Ronny Buggenhout is er nog geen antwoord gekomen.
4. Algemeen :
 Probleem beslissing KBZB ivm BK openwater:
Na onderlinge telefonische gesprekken en een daadwerkelijke tussenkomst van onze
voorzitter van de VZF, Johnny Van Der Straeten, en tevens de mensen van de FFBN, heeft
de heer Louwagie beslist dat voor het seizoen 2015 alles blijft zoals voorzien. Volgend jaar
gaan we ons moeten schikken naar de voorstellen vanuit KBZB zoals:
- enkel nog BK’ op de 5, 7.5, 10 en 25km
- geen enkel BK meer in schoolslag
- titel van BK enkel nog op de wedstrijden zoals hierboven vermeld
- wel zou er geen enkel probleem zijn om een andere naam te gebruiken zoals bvb Nationaal
Openwater Criterium.
Dit geeft ons toch de nodige ademruimte om het seizoen 2015 fatsoenlijk te starten met de
zekerheden van het vorig seizoen.
Nogmaals bedankt aan onze voorzitter, hij heeft zijn rol schitterend gespeeld.
 Wel gaan we zo snel als mogelijk werk maken om alles voor seizoen 2016 reeds in orde te
krijgen met een kampioenschap waar elke partij zich moet kunnen vinden. Start op de
nationale Openwater vergadering van 28 maart ek (wordt vervolgd)
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 Joeri Jacobs heeft een beknopte handleiding gemaakt voor de integratie van Splash binnen
het openwater. Dit zal door Joeri voorgesteld worden op zaterdag 25 april 2015 in het huis van
de Sport te Berchem om 10u00.
Joeri gaat door middel van een beaming proberen om alles haarfijn uit te leggen, zodoende
dat we dit jaar reeds kunnen beginnen met allemaal op dezelfde manier te werken met TM en
MM zoals binnen het reguliere zwemmen;
De uitnodiging zal volgen via de VZF aan alle secretariaten en sportsecretariaten. Jef zal ook
alles doorsturen naar Michel hougardy om geïnteresseerde clubs bij onze Waalse vrienden
hier ook op uit te nodigen.
 Er moeten nieuwe mutsen besteld worden; er zijn nog op stock: 30 gele, 68 rode, 100 blauwe
en 94 groene onbeschreven badmutsen.
Jef zal de nodige mutsen bestellen bij de KBZB via Wouter: 200 gele, 150 rode, 50 blauwe en
50 groene.
 Bijscholing kamprechters: er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd
worden in mei tezamen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van
2015. Dit zal gebeuren na de reguliere vergadering van het VSB-OW op 23mei ek. Jef zal de
kamprechters uitnodigen.
 Er zal ook nog een aanvraag om inrichting van de kampioenenviering van het seizoen 2015
verstuurd worden naar alle secretariaten, dit zal gebeuren door de VZF, nadien zal de brief
ook op het net worden geplaatst.
 Tijdens de zwemtrials 5km op zaterdag 16 mei ek in de Wezenberg, zal Franky Joos de
leiding voor deze trials overnemen van de dienstdoende kamprechter. Hij zal ook indien
mogelijk ’s morgens al de jury samenstellen voor deze trials uit de aanwezige juryleden.

5. Varia :
 Franky heeft de mutsenlijst van 2014 aan de verschillende clubs gestuurd, zodoende kunnen
de clubs hun mutsen aanvragen voor het nieuwe seizoen 2015, is reeds lopende
 Roland gaat de puntenlijsten aanpassen tegen de start van het nieuwe seizoen 2015 en
doorsturen naar Franky en de Jef.
de
 Tijdens een OW wedstrijd in Patagones-Viedma in Argentinië heeft Brian Ryckeman een 9
plaats behaald op de 10km. Proficiat Brian
 Jan Cocquyt heeft zijn kandidatuur gesteld om te fungeren als jurylid in Kazan (Rusland) voor
het openwater. Laat ons hopen dat Jan wordt geselecteerd.
 Jef gaat informeren of er een verf bestaat waarmee we de latex badmutsen kunnen voorzien
van een nummer (geel of wit-fluo kleur)
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Onze Waalse vrienden uitnodigen voor de nat vergadering
openwater van 28/03/2015 in Antwerpen - Berchem
Nieuwe mutsen voorzien van een nummer
Nieuwe mutsen bestellen bij Wouter
Bijscholing voor KR organiseren
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Clubs uitnodigen voor de voorstelling van Splash binnen
het OW
Uitnodiging versturen om kandidaat inrichters
kampioenenviering 2015 te organiseren

jef

Tegen
wanneer?
asap

franky
Jef
Jef
Roland
Jef

Start seizoen
asap
april 2015
Juni 2015
asap

Jef

asap

Start vergadering :

09u45

Einde vergadering :

13u30

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 28 maart 2015 om 09u30 hvds te Berchem
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