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NATIONAAL SPORTBESTUUR OPENWATER 

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring 
 

Datum : 22 juni  2019     

Plaats : Berchem  

aanwezig : Franky Joos, Jan Cocquyt, Jarne Woutermaertens, Etienne Jooris, Geert Van 
Hoof, Inge Leeten (VZF)  Michel Hougardy, Maria Willems  (FFBN) 

Verontschuldigd: Jef Hufkens   

Afwezig:  

Uitgenodigd: Alle leden van de NSB-OW en de volledige FFBN - OW 

Verslaggever : Inge Leeten , vertaling naar het Frans Michel Hougardy  

 
 

1. Vorig verslag : 

 Huidig verslag van 22 juni wordt na voorlezing goedgekeurd 

 
 
 

2. Inkomende mails : 

 Franky heeft de mutslijsten doorgestuurd naar Roland en Jef.   
Voorlopige lijst overlopen (Franky zal definitieve lijst na 30/06 doorsturen). 
Inge zal de Vlaamse clubs aanschrijven (BZK/GBZ/GOLD) 
Michel zal de Waalse clubs aanschrijven (ENLN/HELIOS) 
 

 Mail van Liesbeth Op ’t Eynde ivm zwemmen met wetsuit (zie varia) 
 
 Mail ivm organisatie Familiedag en mogelijke promo-event voor open water (1

e
 weekend van 

oktober in Hazenwinkel) 
 

 
 
 

3. Uitgaande mails : 

 Geantwoord op inkomende mails 
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4. Algemeen : 

 Verwerking met startlicenties 
- Kathy/Geert zullen afgevaardigde zijn voor de externe zwemmers (zwemmers zullen 

geplaatst worden in onder de (fictieve) clubnaam : OWEX. 
 Flanders Open Water Cup 

- vergadering gehad op 19/06 -> draaiboek opgemaakt voor laatste dagen.   
  To do’s opvolgen (Inge) 
- Geert zal de aankomstbladen opvragen bij SWEM (Etienne heeft geen voorbladen meer) 

 Badmutsen zijn aangekomen 

 
 
 
 

5. Varia : 

 Zwemmen met wetsuit: 
Dit is onder geen enkele voorwaarde toegestaan in België, bij het toch starten na verbod door de 
KR riskeert de betreffende zwemmer een uitsluiting wegens wangedrag en kan dit betekenen dat 
hij een volledig startverbod riskeert. 
 

 Seppe Wyns is gestart op de wedstrijd in Spanje (Spaanse kampioenschappen), Banjoles, om 
zijn EJK-préselectie te verzilveren. Hij heeft daar een schitterende 4

de
 plaats gezwommen en dit 

bij zijn eerste wedstrijd. Proficiat Seppe 
 

 De officiële voorprogramma’s zijn allemaal binnen, deze voorprogramma’s met bijhorende lenex 
staan op de site van de VZF, uitgezonderd de lenex van BZK.  Inge zal contact opnemen met 
BZK voor de lenex te verkijgen. 
 

 Franky zal de definitieve badmutsenlijst naar iedereen doorsturen (30/06). Roland zal adhv 
hiervan de definitieve lijst met vaste nummers ook doorsturen   
Inge zal deze dan telkens tijdig doorsturen naar de organiserende clubs. 

 
 Mail gekregen ivm familiedag en mogelijk promo-event.  Inge zal hierop antwoorden en 

doorverwijzen naar de triatlonfederatie, mogelijk zijn zij geïnteresseerd. 
 

 
 
 
TO DO’S 
 

Wat te doen Wie wanneer 

Puntenlijsten aanpassen en doorsturen Roland Juni 2019 

Kampioenenviering optimaliseren allen Juni 2019 

Voorlopige mutslijst doorsturen naar Roland Franky gebeurd 

Definitieve mutslijst doorsturen naar Roland, Jef en alle 
inrichters van een OW wedstrijd 

Franky Uiterlijk 
01/07/2019 

 
 
 
Start vergadering: NSB-OW:  09u30 
 
Einde vergadering  : 10u30 
 
Volgende vergadering nationaal : zaterdag 5 oktober 2019 (kalendervergadering) in Gent 
 
Volgende vergadering VSB-OW :  zaterdag 21 september 2019 in het Topsport bad Wezenberg 
om 09u30 
 


