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VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER 
 
 

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring 
 

Datum: 25/05/2019    vergadering  VSC-OW 

Plaats: Huis van de Sport in Berchem 

Aanwezig: Jan Cocquyt, Roland Montens , vanhoof Geert,  Etienne Jooris, Inge leeten en 
Jef Hufkens 

Verontschuldigd: Franky Joos (Jurysecretaris in Oostende) 

Afwezig:  

Uitgenodigd: - Jarne Woutermaertens 
- Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen. 

Verslaggever: Jef Hufkens  

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 Huidig verslag van 25 mei werd na voorlezing goedgekeurd  

 

2. Inkomende post / mails : 

 Mail van Inge Leeten ivm een nieuwsbrief  (varia) 
 Mail van Sport Vlaanderen ivm trainen ow op de Hazewinkel  (algemeen) 

 

3. Uitgaande post / mails : 

  

 

4. Algemeen : 

 Allereerst een dank aan Jarne die op vraag van de voltallige VOWC aanwezig is op deze 
vergadering, met zijn grote ervaring binnen het OW zwemmen zal Jarne hopelijk een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de Commissie en hopelijk in de toekomst als volwaardig 
Commissielid. 

 Tijdens de OW Trials in Antwerpen waren er acht deelnemers: 

 Deconinck Michiel              GOLD :    0:57:44 

 Naessens Nora                  GOLD :    1:01:53  

 Ravelingien Kato              BRABO:    1:05:55 

 Vancauwenbergh Charis     BEST:    1:10:25 

 Wyns Seppe                     SHARK:    0:57:16   (limiet EJK) 

 Marichal Seppe                BRABO:    0:57:19 

 Lecroart Theo                         DM:     1:02:00 

 Deneir Niels                       GOLD:     1:03:02 
Proficiat voor deze atleten, hopelijk zien we hen terug op onze openwater zwemwedstrijden dit 
seizoen. 
 

 Er is ons bevestigd dat de openwater trainingen op de Hazewinkel starten op dinsdag 28 mei, 
laat ons hopen op een toch wel grote bezetting. 
 

 Werkgroep kampioenenviering  (Inge):    

 Doelstelling is dat het voor iedereen een leuke avond is, sowieso mogelijkheid 
voorzien dat de aanwezigen kunnen eten. 

 Idee zou zijn: 
- ontvangst om 18u30 
- nadien eten en een aanzet voor ambiance (muziek, stand-up comedian, …) 
Rond 20u30 beginnen met de prijsuitreiking (indien mogelijk deze wat speelser 
maken), foto’s nemen zeker behouden 
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-na 22u00 bekijken of ambiance terug kan verder gezet worden. 

 Kampioenenviering 2019 wordt toegewezen aan ZGEEL in Geel, voorkeur data’s zijn 
16/11 (Nijlen)  of 23/11, 30/11 en tem 21/12. 
 

 Flanders Openwater Cup  (Inge): 

 Werkgroep is afgelopen woensdag opnieuw bijeengekomen 

 Wedstrijdparcours bekeken = ok 

 Vrijwilligers/officials >lijkt goed te komen 

 

5. Varia : 

 Jef heeft een kalender en de openwater brochure 2018 doorgestuurd aan Richard Broer van 
Nederland zodoende dat hij eventueel kamprechters die geïnteresseerd zijn bij ons kan laten 
mee fungeren, dit om mogelijks internationale ervaringen te delen. De brochure en de 
kalender zullen ook op de website van de KNZB worden geplaatst. 
Inge heeft reeds een brochure doorgestuurd naar KNZB. 

 Jef heeft de brochure en OW kalender 2019 doorgestuurd  naar Michel om op de site van de 
FFBN te plaatsen. Jef gaat dit nogmaals doen omdat er een paar wijzigingen zijn. 

 De lenex – files om in te schrijven op de OW wedstrijden moeten ook aan de kalender worden 
gehangen op de site van de VZF, Sarah doet dit reeds. 

 Jan heeft de voorgedrukte siliconen badmutsen besteld, worden normaal geleverd in de 
eerste helft van juni. De rekening word zoals afgesproken doorgestuurd naar de Jef ter 
betaling. 

 De betalingen van de badmutsen door de clubs via overschrijving loopt vrij vlot, momenteel 
hebben er al 10 clubs hun mutsen betaald. 

 Seppe Wyns zal starten op de wedstrijd in Spanje (Spaanse kampioenschappen), Banjoles, 
om zijn EJK-préselectie te verzilveren. 

 Op de Len-Cup in Breve op 23/05, die telde als kwalificatiemoment voor het WK en EJK heeft 
Logan Vanhuys DM een 9

de
 plaats gezwommen op de 10km, hij heeft de volledige  wedstrijd 

attent vooraan gezwommen. Seppe Marichal BRABO heeft bij zijn eerste deelname een 
mooie 18

de
 plaats behaald in zijn eigen leeftijdcategorie, algemeen werd hij 50

ste.
 

 Ilona Garcia Zamora (Perron) zal zaterdag 24/05 starten op de 5km. Zondag 26/05 zal Norah 
Naessens ook in Brive voor de 1

ste
 keer deelnemen aan een 25 km, we zullen duimen voor 

beide meisjes. 
 Jef zal de leden van het NSB-OW uitnodigen voor de volgende vergadering Nationaal in juni. 
 Vanaf de volgende vergadering (22 juni) zullen wij gebruik maken van de vergaderzaal van de 

wezenberg, Jef zal hierover duidelijk communiceren met de mensen van de FFBN. 
 Nieuwsbrief Open Water (Inge): 

In de loop van de komende dagen zullen de organisatoren van de wedstrijden nog een 
specifieke nieuwsbrief krijgen met zeker de volgende items: 
- startgeld per zwemmer (1 euro/start) te betalen na factuur VZF 
- procedure voor niet-VZF-zwemmers die zullen deelnemen met een startlicentie 
- Aankondiging wedstrijd op facebook (14 dagen voor de wedstrijd) 
- verslag + foto’s na wedstrijd (ten laatste 1 week na de wedstrijd) 

 Franky zal zo snel als mogelijk de voorlopige mutsenlijsten doorsturen naar Roland 
 De VZF heeft voor alle inrichters een affiche laten maken ter promotie, waarvoor dank 

 
TO DO’S 

Wat moet gedaan worden? Wie? Tegen 
wanneer? 

Puntenlijsten aanpassen en doorsturen Roland Juni 2019 

Kampioenenviering optimaliseren allen Juni 2019 

Voorlopige mutslijst doorsturen naar Roland Franky asap 

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

Franky Uiterlijk 
20/06/2019 

Leden van het NSB-OW uitnodigen voor 22 juni Jef Reeds gebeurd 

Mensen van ZGEEL op de hoogte brengen van hun 
toewijzing voor de kampioenenviering 2019 

Jef Reeds gebeurd 

Start vergadering : 09u30 
Einde vergadering : 12u00 
 

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 22 juni om 09u30 in het topsportzwembad 

van de Wezenberg. 


