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De voorzitter wenst iedereen de beste wensen en een goede gezondheid in 2020 en hoopt op
een wederom schitterende samenwerking en een goed verloop in het nieuwe werkjaar.
1. Goedkeuring vorig verslag
➢ verslag van 15 december werd na voorlezing goedgekeurd door de beide sportcommissies
VZF en FFBN.

2. Inkomende post / mails :
➢ KBZB ivm zwemtrials openwater

3. Uitgaande post / mails :
➢ Enkel geantwoord op inkomende mailing

4. Algemeen :
➢ Werken met startlicenties in open water
Zal op dezelfde manier gebeuren als in 2019, Geert gaat dit opnieuw onder zijn hoede nemen
➢ Er zullen dit voorjaar wederom 3 Swimming Time Trials worden gezwommen in het
zwembad (5km, 3m). Deze zullen doorgaan op:
• 09/02/2020 Waalse jeugdkampioenschappen FFBN in La Louviere
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• 23/02/2020 Vlaamse kampioenschappen van de VZF in Antwerpen
• 22/05/2020 KBZB open in Charleroi
Voor de Trials van de VZF en KBZB zal normaal Franky Joos deze taak op zich nemen.
Voor de trials in Wallonië zal Maria dit doen.
Alle informatie over de selectieprocedure is hier terug te vinden.
➢ Regelmatigheidscriterium OW 2020:
• LA wedstrijden: SWEM, ZGEEL, MZK, STW, BZK, BYK, VWZ en GOLD
• KA wedstrijden: SWEM, LRZ, VZF, ZGEEL, MZK, STW, BYK, VWZ en GOLD
11-12 jarigen, sen. E en F: 8 wedstrijden
vanaf 13 jaar t.e.m. sen D: 7 wedstrijden LA
➢ De voorgestelde reglementswijzigingen zijn nationaal goedgekeurd.
Het betreft: zie bijlage onderaan
➢

Er zijn nog geen mutsen besteld voor het nieuwe seizoen, Jan gaat dit doen rond
maart - april.
Op deze manier kunnen we de aanvragen voor de mutsen een beetje afwachten, zodat er niet
teveel badmutsen besteld worden.
Franky geeft de te bestellen mutsnummers per kleur door aan Jan

➢ Werkgroep Flanders-OWC:
1e samenkomst is goed verlopen.
Dit jaar gaat het opnieuw door in Willebroek, voor de toekomst de mogelijkheid van Gentwatersportbaan nog te onderzoeken.
➢ Damme-Brugge:
Om de veiligheid van de deelnemers te garanderen zijn er een aantal aanpassingen
noodzakelijk.
Voor het laten doorgaan van de competitiewedstrijden is het belangrijk dat deze punten in
orde zijn voor de start van de wedstrijd, zodat de deelnemers in veilige omstandigheden de
wedstrijd kunnen afwerken.
Er is contact opgenomen met de club om deze punten door te geven. Verdere
opvolging/communicatie met de club zal gebeuren.
➢ Brainstorming “open water van de toekomst”:
Inge geeft uitleg over de brainstorming die er geweest is over “het open water van de
toekomst”. Op basis van de resultaten uit deze brainstorming zullen er doelstellingen en
acties opgesteld worden voor het volgend beleidsplan. Suggesties i.v.m. de reglementen
nemen we mee naar de bespreking van het reglement voor volgend seizoen (2021).
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5. Varia :
➢ De brochure 2020 is zo goed als klaar, Jef zal deze naar de VZF doormailen wanneer hij
volledig klaar is, vermoedelijk eind februari. Dan kan de definitieve versie op de site worden
geplaatst, ten laatste einde maart.
➢ Ook zal er een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat iedereen dit
kan downloaden.
➢ Na de AV in maart kunnen we de definitieve versie van de OW brochure op de site plaatsen
(medio april). Normaal gesproken is alle info over de commissieleden immers gekend na de
AV. Er is nog niet geweten of er kandidaturen gesteld moeten worden.
➢ Jef zal opnieuw een oproep doen naar kandidaat inrichters voor de kampioenenviering 2020.
➢ Er is een uitnodiging gekomen van de KBZB voor de Nieuwjaarsreceptie in Vilvoorde,
dewelke doorgaat op 31 januari om 20u00 in Living Tomorrow, Indringingsweg 1 te 1800
Vilvoorde, reserveren voor 23 januari
TO DO’S

Wat moet gedaan worden?
Definitieve brochure op het net laten plaatsen
Brochure bladeren opsturen naar de clubs laatste
controle
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar
2019
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Reglementen en OW brochure aanpassen
Gewijzigde reglementen door sturen naar de KBZB
Voorgedrukte mutsen bestellen
Verslag vertalen naar het Frans

Wie?
Jef
Jef

Tegen wanneer?
Medio april 2020
einde februari 2020

Jef
Franky

Einde feb/2020
feb/2020

Jef
Jef
Jef
Jan
Jan

feb 2020
Einde feb 2020
asap
april 2020
asap

Start vergadering : 09u30
Einde vergadering : 12u15
Volgende vergadering:

zaterdag 29 februari 2020 om 09u30 in het topsportbad van de Wezenberg
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Reglementswijzigingen openwater vanaf 01/01/2020
Blz 17
OWR 1.2.1 : VSC – OW (KOF)
De verantwoordelijke voor de opleidingen en reglementen, aangesteld door het
VSC-OW, duidt de kamprechter aan.
Deze dient de bevoegdheid voor openwater wedstrijden te bezitten. Als geen
kamprechter met deze bevoegdheid in eigen provincie beschikbaar is duidt hij
een kamprechter met dergelijke bevoegdheid van een andere provincie aan.
OWR 1.2.1.bis: Indien de inrichtende club geen starter of jurysecretaris heeft
aangeduid op zijn voorprogramma zal de verantwoordelijke voor de
goedkeuring van de voorprogramma’s ook een SO of JO aanduiden, over de
provincies heen
Blz 23: EENDJES schrappen
OWR 2.2.3 :
De categorie (9 en 10-jarigen) mogen nooit deelnemen aan officiële openwater
wedstrijden welk type dan ook. Bij overtreding of bedrieglijk inschrijven zal
aan de inschrijvende vereniging een boete opgelegd worden.
OWR 2.2.6 :
Voor alle wedstrijden mogen nooit meer dan 2 categorieën samengevoegd
worden voor het bepalen van de prijsuitreiking. Het is wel toegelaten 2
categorieën samen als 1 categorie te beschouwen en daar prijzen aan te
geven doch nooit 3 categorieën tezamen of meer. Uitzondering hierop is
de open categorie waarin alle categorieën zijn samengevoegd.
Blz 24
OWR 2.3.2 :
de maximum koerslengte per wedstrijd wordt als volgt samengesteld (dit is niet
van toepassing op het Belgisch Kampioenschap) :
- 11-12 jarigen, Seniors E en F
:3000 meter
- 13-18 jarigen, Seniors A-B-C en D :onbeperkt
Wedstrijden in zee zijn verboden voor 11-12 jarigen
OWR 2.4.1 :
De start wordt steeds gegeven met de zwemmers in het water. De zwemmers
kunnen rechtstaan of watertrappen, tenzij het een wedstrijd in zee betreft waar
een loopstart is toegelaten.
OWR 2.4.2 :
Bij de start zijn alle zwemmers in aanraking met eenzelfde op het water,
vlottend voorwerp of ze zijn allen achter een denkbeeldige of met een koord
aangegeven startlijn.
OWR 2.4.3 : SCHRAPPEN
Een zogenaamde “loopstart” is hierbij uitgesloten. Voor wedstrijden in zee mag
de loopstart wel.
Blz 25
OWR 2.9.2 :
Bij twijfel over een rechtmatigheid van een inschrijving moet de
kamprechter door de organisator in staat gesteld worden om deze te
controleren. De originele inschrijvingen, inschrijvingsbevestiging en de
betalingsbewijzen dienen dus aanwezig te zijn.
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Blz 26
OWR 3.1.6 :
De organisatoren overhandigen aan de afgevaardigde van de Vlaams
Sportbestuur Open water VSC-OW, 2 officiële programma’s en 2
correcte uitslagen. Dit ontslaat de organisatoren er niet van om het
verplicht aantal programma’s en uitslagen op te sturen naar:d e federatie,
inge.leeten@zwemfed.be, en naar de voorzitter van het VSC-OW
jozef.hufkens@pandora.be zijnde:
- volledige programma met inbegrip van lijst van deelnemende
clubs (pdf)
- Een volledige uitslag in lenex en in pdf
- kamprechtersverslag

blz 27
OWR 3.3.1.2 :
Volgende punten moeten voorkomen op de wateranalyse :
- E. coli/100 ml:
</=2000
- intestinale enterokokken:
</= 700
- KVE:
aanvaardbaar
Blz 27
OWR 3.4.2 :
De organisator kan de wedstrijd enkel annuleren wegens omstandigheden van
heerkracht. De ingeschreven clubs moeten ten laatste 24 uren voor de eerste
start per fax, email of telefonisch verwittigd zijn. Ter bevestiging kan men van
andere communicatiemiddelen gebruik maken. (vb.: radio, T.V., pers, …).
OWR 3.5.3 :
Op het voorprogramma dient voor elke wedstrijd en elke koers het startuur
vermeld te worden.
Blz32
OWR 4.4.3 :
De inschrijving dient schriftelijk of via e-mail, en voor de uiterste
inschrijfdatum te gebeuren, postdatum geldt hierbij als bewijs. Laattijdige
inschrijvingen mogen door de organiserende club geweigerd worden. Clubs
dienen verplicht in te schrijven met Splash (team- en Meet manager) door
middel van een lenex bestand.
Blz 33
OWR 4.5.1.5 :
De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden vanaf
de eerste OW wedstrijd van het seizoen. Één afgevaardigde van elke club zal
hiervoor na betaling een document ter ontvangst dienen te ondertekenen, en
hij/zij zal zelf instaan voor de verdere verdeling van de ontvangen mutsen
binnen de eigen club.
Aangevraagde mutsen die op 15 augustus nog niet zijn afgehaald, worden
aangerekend aan de club en deze nummers worden terug vrij gegeven.
Blz 34
OWK 1.2 : PRIJSUITREIKING
Wie in aanmerking komt voor een prijs (uitgezonderd de Vlaamse
medailles) en niet aanwezig is op de uitreiking ervan, zal verplicht worden
de kosten ervan te dragen. De kostprijs is 20 euro. Wel zal er de
mogelijkheid gegeven worden om zich af te melden voor zijn behaalde prijs
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tot en met een maand van de kampioenenviering. De afmelding zal moeten
gebeuren bij de voorzitter via email jozef.hufkens@pandora.be .
Blz 35
OWK 1.6.3 :
- vanaf de 21ste plaats ontvangen alle aangekomen zwemmers 50 punten.
Blz 35
Het Belgisch kampioenschap kan bestaan uit minimum 2 organisaties.
SCHRAPPEN
Blz 39
OWB 1.1.2 :
De aangeduide verantwoordelijke voor goedkeuring van het voorprogamma
OW van de VSC-OW controleert het voorprogramma en de lenexfile op
eenvormigheid met het programma zoals in de open water brochure. Hij
controleert tevens eventuele reglementen op hun correctheid met de
reglementen open water zwemmen.
Blz 40

rode tekst schrappen

1. Algemeen / Général
1.1
Deelnemen aan een wedstrijd voor een andere categorie (terwijl er een
wedstrijd voor de eigen categorie voorzien is)
Participer à une course dans une autre catégorie (alors qu’une course
comprenant la catégorie adéquate est prévue)
2. Afstand / Distance
2.1
Deelnemen aan een wedstrijd met een niet toegestane afstand.
Participer à une course dont la distance n’est pas autorisée.
6.4

zogzwemmen schrappen

Blz 44 NIEUW !!!!!!!!
OWB 1.4.4 :
De Vlaamse Sportcommissie Openwater heeft bepaald dat voor alle zwemwedstrijden
binnen het Vlaamse openwater zwemmen, de leeftijdsgrens voor kamprechters en
voorzitters gelimiteerd is op 65 jaar, voor alle andere official functies op 80 jaar.
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