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28/11/2015 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens, Jef Hufkens, Franky Joos en Jan Cocquyt

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 28 november werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Vraag van Pieter Serreyn (triathlon) om hun wedstrijd in de Damse vaart te promoten. Heb
hier negatief op geantwoord daar wij op 20 augustus zelf onze wedstrijd hebben van CCM in
Mons
 KBZB: de voorlopige zwemkalender voor 2016
 Richard Broer: vraag om deelname aan het OW congres in Nieuwegein in Nederland
3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op de inkomende mails
4. Algemeen :
 Op de voorlopige zwemkalender van 2016 zijn de Belgische Kampioenschappen Openwater
toegewezen aan VWZ Willebroek op 27 en 28 augustus.
Op 27 augustus zal dan het BK 10 en de 7.5 km gezwommen worden.
Op 28 augustus start men met het BK 5 km en daarna komen de wedstrijden van het
Openwater Criterium.
 Voorlopig is er geen kandidatuur van de 25 km, en is er ook geen sprake van Team Time
Trials. Jef zal hieromtrent eens informeren bij Wouter.
 Jef zal de brochurebladeren aanpassen ivm de BK’s
 Tijdens de vergadering van december gaan we de reglementen onder de loupe nemen en
aanpassen waar nodig, zeker om alles conform te maken met het reguliere zwemmen
 Jef zal de voorgestelde wijzigingen binnen het reglement doorsturen aan Michel Hougardy van
de FFBN om alzo nationaal op dezelfde lijn te zitten en het nationaal te kunnen goedkeuren.
 Wanneer het nationaal is goedgekeurd zal Jef een aangepaste versie van het openwater
zwemreglement doorsturen naar Wouter Georges om aan onze verplichtingen voor 2016 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Jef zal een nieuw reglement laten afdrukken voor alle kamprechters OW en de
Commissieleden, deze zullen verdeeld worden met de KR vergadering ergens in april 2016.
Jef zal vragen aan de VZF dat dit door hun kan worden betaald.
Evaluatie kampioenenviering 2015 in Londerzeel:
 De organisatie was zeer goed, het was een zeer fijne locatie, maar dat wisten we reeds. Iets
meer tafels was beter geweest.
 Ook de bediening, catering en geluidsinstallatie was meer dan in orde. Kabel micro was aan
de korte kant.
 Een dikke proficiat aan Gino, Veerle en Mikal en hun ganse Lorelei team
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 Het startuur om te beginnen met de prijsuitreiking (21u30) was ok, ook de volgende jaren zal
dit startuur blijven.
 De prijsuitreiking gespreid doen was zeker een goede keuze, we hebben bijna geen
oponthoud gekend. Zeker blijven doen in de toekomst.
 De prijsuitreiking zelf is zeer vlot en ordelijk verlopen, alleen de regelmatigheidsprijzen
stonden te ver van de micro. Hierdoor was het zeer moeilijk volgen.
 De prijzen zelf waren meer dan in orde.
 Iedereen vond het een zeer geslaagde avond en er werd duidelijk genoten van het gezellig
napraten onder elkaar, de zwemmers van verschillende clubs hokten bij elkaar en keuvelden
over het afgelopen seizoen, en daar doen we het toch voor
Jef zal voor 2016 een oproep doen om inrichters te ronselen voor de kampioenenviering.

5. Varia :
 Er waren dit jaar massaal veel fouten geslopen in de uitslag van het openwater
kampioenschap vanwege vooral foute of onvolledige formules in het programma. Volgend
seizoen veel korter op de bal spelen en de voorlopige uitslagen vroeger doorgeven ter
controle.
Roland zal een voorbeeld van een nieuwe uitslag voor 2016 maken en doorgeven aan de
commissieleden zodoende dat er meerdere controles zijn om eventuele fouten te vermijden
 LOR heeft de facturen voor tussenkomst in de trofeeën zoals afgesproken doorgestuurd naar
de beide federaties; (VZF 500 euro, FFBN 500 euro en alles reeds ontvangen waarvoor onze
dank aan de beide federaties.
 Jef heeft de lijst van de niet-afgehaalde trofeeën doorgestuurd naar de VZF en de FFBN.
 Franky gaat in de loop van december 2015 of ten laatste januari 2016 de lijsten van de
mutsen doorsturen ter controle naar de clubs, om de nodige wijzigingen en/of bestellingen van
nieuwe mutsnummers van start te laten gaan.
 Jef zal de nieuwe brochurebladen voor 2016 doorsturen naar de clubs voor een eerste
controle. Alles zal in de loop van januari en februari nog eens ter controle aangeboden worden
alvorens alles online te plaatsen.
 Jef zal in de loop van het voorjaar 2016 opnieuw een oproep doen om eventuele kandidaat
inrichters te ronselen voor de kampioenenviering 2015.
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen, eerst ter controle doorsturen
naar Franky. Wel is er afgesproken om met volledige nieuwe nrs te beginnen, dit om zo weinig
mogelijk gaten te laten. Prijs nieuwe siliconen badmutsen te betalen door de clubs 8 €.
 Jef zal een vb ontwerpen ter betaling van de badmutsen voor de clubs, ook bewijs van
betaling afwerken
 Er zal op 4 december om 10u30 een kleine vergadering plaats vinden op onze vraag met
Sepp van de VZF. Hier gaan we de zaken die er zich toch opdringen naar aanleiding van de
wijzigingen in het BK oplijsten en bespreken met de Sepp die het daarna zal voorleggen aan
de VZF. (Jef, Jan en Franky gaan). De vergadering zal doorgaan in het Ramada hotel om
10u30.
 Jan zal na ons gesprek met Sepp de genummerde siliconen badmutsen bestellen. Momenteel
is het reeds ver gevorderd.
 Vandaag 28/11 is er ook een openwater Congres met een bijhorende Clinique in Nieuwegein
in Nederland. Jan zal daarop aanwezig zijn en hiervan verslag uitbrengen. Is misschien ook
interessant om een gezamenlijke aankoop van de badmutsen te bespreken. Verslag onderaan
bijgevoegd
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe

Jef
jef

Online laten plaatsen van de openwater brochure 2016
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2016
toe
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering

Jef
Franky

Tegen
wanneer?
december 2015
Einde januari
2016
Feb-Ma/2016
Medio jan/2016

Jef

Jan/feb 2016
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Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Nieuwe voorgedrukte silliconen badmutsen bestellen
Formulier van badmutsen aanpassen en doorsturen naar
Franky
Informeren bij Wouter ivm Team Time Trials
Verslag maken van het OW congres in NL
Formulier ontwerpen betaling badmutsen
Nieuwe lijsten puntentelling maken voor 2016

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u30

Jef
Jan
Jef

asap
asap
asap

Jef
Jan
Jef
Roland

asap
19/12/2015
asap
asap

Volgende vergadering : zaterdag 19 december om 09u30 in het Huis van de Sport te Berchem
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Verslag van Nederlands Open Water Congres 2016 in Nieuwegein 28/11/15

 Ontvangst : belegde broodjes met koffie, the en fruitsap
 Opening : Door Richard Broer die iedereen welkom heet en een overzicht
geeft over het verloop van de namiddag
 Kalenderorganisatie : elke organisatie moest voor 21 november zijn deelname
aan de volgend seizoen meedelen. Een 5 tal organisaties hadden dit niet
gedaan, omdat ze hiermee te laat waren of omdat ze niet meer
organiseerden. Laatkomers verliezen hun ‘rechten’ op hun datum en moeten
tevreden zijn met de overblijvende data. Er zijn 2 nieuwe organisaties nl.
Braakmanrace en Rotterdam. Golazo zal samenwerken met Rotterdam om
hun Like2swim op 12 juni in goede banen te leiden. Ze verwachten 2000(?)
deelnemers en zullen kids(vanaf8 j) – studenten en business zwemmers
aanschrijven en met affiches bestoken).
Bij dubbele organisaties op één dag, wordt gekeken naar de afstand tussen de
2 organisaties (min 75km) + of de andere organisatie verwacht een beperkt
deelnemersveld (vb dag van EK )
 EK Hoorn van 10 tot 14 juli. De ganse stad ligt dan plat en is ingenomen door
het zwemmen. Ze hebben een parkoers voor goed weer en een plan B voor
slecht weer. 10km = parkoers van 1250m
25km = parkoers van 2500m
Omdat de LEN grote open op zet over het feit dat in Nederland en Belgie ook
schoolslag in open water gezwommen wordt, wille ze een soort demonstratie
uitproberen op dit EK door een landenwedstrijd België –Nederland te
promoten. Hebben we hiervoor interesse ?
Er zijn EK’s voor masters op die wedstrijd, want in 2016 worden de EK voor
masters in Zagreb georganiseerd.
 Belgie : ik heb een korte uiteenzetting gegeven over de wijzigingen die
volgend seizoen bij ons zullen plaatsvinden in de organisatie van het BK.
Tijdens de pauze kwam J. Kuijlaars mij reeds meegeven dat de vermelde
afstanden voor het nieuwe BK, reeds achterhaald zijn. Hij zit immers in de LEN
commissie en zal me nu verder op de hoogte houden.
 City swims en Charity wedstrijden
Het aantal deelnemers aan OW in Nederland is dalend terwijl ze met lede
ogen zien dat City swims en Charity wedstrijden hoge deelnemersaantallen
noteren. Hierover deden ze wat brainstorming en zoekwerk aan redenen en
pogingen tot oplossingen Redenen van succes zijn : - veel eenmalige
deelnemers
- Aantrekkelijke locaties
- Terug naar de basis : grote groepen(scholen) –open voor iedereen
- Massaliteit

-

Media aandacht
1 tocht voor iedereen, vaak in waves
Geringe organisatiekosten : geen jury,geen veiligheid
Officieel is dit geen competitie
Hoge tot extreem hoge startgelden
Daartegenover staan de KNZB wedstrijden met :
Sterke punten
zwakke punten
-enthousiaste en strakke org (kwaliteit) -heel veel losse nrs en afst
-wedstrijdsport en prestatietochten
-weinig ruimte vernieuw
-zeer goede veiligheid
-massaliteit is weg
-lange tradities
-tijdsduur is te lang
-sterke werking van masters
-terugloop starts en deeln
-sterk werkende competitie
-stappen tussen klassement
-financieel redelijk sterke org
-regl en bepalingen keursli
-hulp van locale middenstand
-vaak heen en weer kanaal
-lage startkosten
-deelname enkel KNZB

Hoe oplossen ? : er komen 2 proefprojecten waar :
- Dames en heren samen vertrekken
- Leeftijdscategorieën samen zwemmen
 Workshops : 3 werden er georganiseerd
- Terugloop deelnemers : zie hierboven
- Reglementen : volgende regels worden aangepast aan FINA ‘niet
hinderend zwemmen’
-1,afstand houden min 1 m : verdwijnt
-2 handen niet voorbij de voeten : verdwijnt
-3 bij marathonwemmen : 3m afstand houden
 Meet en Team Manager : onder de pauze had ik nog een onderhoud met A
Dekker(één van 2 leden die instaat voor IT bij KNZB). Ook zij hebben weet van
de wijzigingen bij Geologics. Maar volgens mr Dekker zal Meet Manager
verder blijven bestaan maar Team Manager zou wel kunnen verdwijnen. Ze
hebben een alternatief met Hupsoft. Deze info en zijn coördinaten heb ik
doorgegeven aan Joeri.

Jan Cocquyt

