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

21/04/2018 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Franky Joos, Roland Montens , Geert Vanhoof en Jef Hufkens
Inge Leeten (VZF)
Jan Cocquyt (begrafenis)
Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens

Bij de start van de vergadering wordt onze afgevaardigde vanuit de VZF binnen het openwater,
Inge Leeten, van harte welkom geheten door de voorzitter, alsmede alle nieuw verkozen leden
van het VOWC.
1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 21 april werd na voorlezing goedgekeurd
2.




Inkomende post / mails :
Er zijn reeds enkele kandidaat binnen om de kampioenenviering 2018 in te richten. (zie varia)
Mail van WZK ivm het BK openwater NMBS (zie varia)
Mail van Werner Buls ivm Paco wedstrijden binnen het openwater (zie varia)

3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op de inkomende mails
4. Varia :
 Roland, Etienne en Jan zijn herbenoemd als lid van de VOWC, ook Geert Van Hoof is als
nieuw lid benoemd voor de VOWC. Proficiat heren, en laat ons hopen op een wederom
schitterende en vruchtbare samenwerking
 Er zijn 2 kandidaten binnengekomen om de kampioenenviering 2018 in te richten nl.:
LOR Londerzeel en IKZ Izegem.
Daar Londerzeel ook reeds 2x heeft ingericht en IKZ een nieuwe kandidaat is, wordt de
inrichting kampioenenviering 2018 toegewezen aan IKZ in Izegem, verdere info volgt.
 Jan heeft de mutsen voor het nieuwe seizoen zijn besteld.
Er zijn volgende aantallen besteld:
Rode mutsen :
90 stuks, van nrs 1 tem 89 + nr 101
Gele mutsen :
104 stuks, van nrs 1 tem 101 + nrs 213-220-242
Groene mutsen : 36 stuks, van nrs 1 tem 36
Blauwe mutsen : 39 stuks, van nrs 1 tem 38 + nr 202
Oranje mutsen : 20 stuks
Zwarte mutsen : 20 stuks
Bij verlies van een muts zal er latex muts worden in de plaats gegeven om te kunnen
deelnemen op de volgende wedstrijden.
De mutsen zullen worden afgeleverd bij Franky Joos en het factuur gaat naar de VZF ter
betaling, na aflevering betalen wij de VZF terug.
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 Jef zal naar alle inrichters van een openwaterwedstrijd in 2018 de vraag stellen om zo snel als
mogelijk een voorprogramma ter goedkeuring door te sturen naar Franky en Jef (graag vóór
31 mei 2018), deze voorprogramma’s moeten 6 weken voor de start van de wedstrijd binnen
zijn op de VZF.
Tevens zal er bij de voorprogramma’s een lenex file van de wedstrijd dienen toegevoegd te
worden om op in te schrijven zodat deze ook op de site kan geplaatst worden.
 Vanuit STW is er de vraag gekomen om op hun wedstrijd van 15/08 ook het BK OW van de
NMBS te laten doorgaan.
De mensen van de NMBS zouden zelf voor officials zorgen en de start van de wedstrijd zou
een 10 minuutjes voor de zwemjogging gebeuren, dus na de reguliere wedstrijden. Uiteraard
is dit geen probleem zolang het niet tussen het officiële gedeelte valt, want buiten wedstrijd
zwemmen is nooit toegelaten binnen het openwater.
 Flyers en affiches ter promotie van het openwater: (Inge Leeten)
Er is al een voorontwerp gemaakt door Sarah en Inge, het betreft een A4 blad dat in drieën
wordt geplooid, is echt een mooi format en oogt zeker mooi. De volledige afwerking en
aflevering zal zeker gebeuren voor het BK in mei.
 Inge heeft al een zeer goed gesprek gehad met Werner Buls ivm Paco wedstrijden binnen het
openwater, dit jaar zal er op de wedstrijd in Willebroek zeker gestart worden met een Paco
wedstrijd (de Paco-jogging).
Voornaamste punten zijn:
 Men mag hieraan ook deelnemen als CV zwemmer
 Men mag deelnemen vanaf 9 tot en met 12 jaar (geboortejaren 2006-2009)
 Afstand die zal gezwommen worden is 250m
 Veiligheid op deze wedstrijd moet optimaal zijn
 Uitslag alfabetisch met tijd er bij
 Trainen in het openwater (Inge Leeten) :
Dit betrof een vraag van Ludo Vancampenhout aan Minister Muyters, de vragen waren als
volgt:
 Waarom werd er een uitzondering in Willebroek toegestaan om in openwater te
trainen?
 Hoe staat de minister tegenover het uitbreiden van trainingsmogelijkheden in OW in
heel Vlaanderen?
 Ziet de minister mogelijkheden om het uitbreiden van trainingsmogelijkheden in OW
vanuit de Vlaamse overheid te faciliteren?
Hopelijk is dit geen verkiezingspromotie en wil men wel degelijk ruimte en bekendheid creëren
voor het openwater zwemmen.
 Definitieve OW brochure is online geplaatst
 Jeugdselectie Open Water (Inge Leeten)
De VZF wil graag in sept. 2018 starten met een jeugdselectie Open Water.
De exacte selectievoorwaarden/ aangeboden programma ed. moeten nog intern besproken
worden. Inge zal de open water commissie hiervan op de hoogte houden.
 Organisatie Flanders Swimming Cup Open Water 2019
De Vlaamse Zwemfederatie zou graag een Flanders Swimming Cup Open Water willen
organiseren in 2019. Het zou ideaal zijn als deze wedstrijd georganiseerd zou kunnen worden
in Hazewinkel en dit de week na het BK in het binnenbad (zo meer kans dat de zwemmers uit
het binnenbad hier aan deelnemen). Voorstel is om dit in het najaar 2018 te bekijken met de
organiserende clubs, want het zou de bedoeling zijn dat een club deze wedstrijd mee
organiseert en dit zou ook betekenen dat er wijzigingen nodig zijn in de huidige kalender.
 Jan Cocquyt zal in naam van het VSB-OW een mailing laten vertrekken naar alle
openwaterclubs in verband met de SS interland België - Nederland
Algemene info:
 De wedstrijd gaat door op zondagnamiddag 5 augustus in Geel, omstreeks 16u30
 Leeftijdsgroepen zijn zowel voor dames als heren :
- B-M-SENC-D-E en F voor de 500m
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- KAD-JUN-SENA en B voor de 1000m
 Klassement: beste 3 van elk land en elke categorie verdelen 10-6-4-3-2 en 1 punt
 Afstanden zijn 500 en 1000m voor iedereen
 Mutsen worden door de VOWC geleverd: oranje voor de Nederlanders en zwart voor
de Belgen, de deelnemers mogen hun muts houden
 Deelname is gratis voor iedereen
 Prijzen: er is een herinneringsmedaille voor elke deelnemer en taart voor de winnende
ploeg.
 Inschrijvingen moeten gebeuren via Jan Cocquyt (jan@lorelei.be) ten laatste op 15
juni 2018.
 Die dag zijn er ook nog andere wedstrijden in Geel waar onze Belgische en
Nederlandse deelnemers uiteraard ook welkom zijn.
 Gelieve bij interesse voor de SS interland, graag Jan een berichtje sturen
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Clubs vragen om hun voorprogramma’s door te sturen
alsook de lenex inschrijffile
Info rond de schoolslaginterland doorsturen
Onkostenformulier doorsturen naar de kamprechters
Reglement, reglementswijzigingen en wedstrijdkalender
doorsturen naar de kamprechters

Roland
Jef

Tegen
wanneer?
Juni 2018
asap

Jan
Jef
Jef

asap
asap
asap

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u30

Volgende vergadering op zaterdag 26 mei 2018 om 09u30 hvds te Berchem
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Verplichte jaarlijkse kamprechters bijscholing Open-Water
Aanwezig: Franky Joos , Frankie Vanderrijst, Jef Hufkens, Pascale De Saedeleer, Joke De
Saedeleer en Marie-José Quix, uitgebreid met de volledige VSB-OW commissie
Verontschuldigd: Joseph Brosteaux

Tijdens de vergadering zijn volgende punten aan bod gekomen:
 De reglementswijzigingen die van toepassing zijn vanaf 01/01/2018
 Het verloop van het afgelopen openwater seizoen is zeer goed verlopen met weinig of geen
uitsluitingen , en vooral zonder klachten
 De aanduiding van kamprechters en baancommissarissen voor dit seizoen. Zie bijlage
 Mogelijkheden om te fungeren als assistent kamprechter in Nederland
 De dienstdoende kamprechters zullen enkele dagen op de voorhand contact opnemen met de
verantwoordelijke van de openwater inrichting waar men fungeert als kamprechter
 Varia, vragenronde
 De lijst van bevoegdheden van officials staan op de website van de VZF


Inschrijven wedstrijden gebeurt verplicht met splash TM, de inrichtende clubs sturen
verplicht een bevestiging van inschrijving door naar de inschrijvende clubs



Jef zal het formulier doorsturen naar de KR openwater om hun onkosten aan te
rekenen bij de inrichtende clubs.

Start bijscholing

12u45

Einde bijscholing

13u40

Jef Hufkens
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