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VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER 
 
 

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring 
 

Datum: 25/09/2019    vergadering  VSC-OW 

Plaats: Vergaderzaal Topsport bad Wezenberg  

Aanwezig: Roland Montens, Jef Hufkens, Jan Cocquyt, Geert Vanhoof, Franky Joos en 
Jarne Woutermaertens 

Verontschuldigd: Etienne jooris 

Afwezig:  

Uitgenodigd: Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen 

Verslaggever: Jef Hufkens (voorzitter)  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 Huidig verslag van 25 september werd na voorlezing goedgekeurd  

 

2. Inkomende post / mails : 

 Mail van Hugo Bulterijst ivm de prijzentafel in GOLD Zwevegem: 
Antwoord: het is niet onze bevoegdheid om de organisatoren hierover te becritiseren, 
voorstellen maken op de kalendervergadering. Misschien de aandenkens afschaffen. 

 Mail ivm de zeer slechte organisatie van Damme-Brugge (zie laatste punt algemeen) 
 Provinciaal kampioenschap openwater in Antwerpen (zie 1

ste
 punt varia) 

 
 

3. Uitgaande post / mails : 

 Jef zal de medailles bestellen voor de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. De bestelling 
zal geplaatst worden bij de VZF (VL K). er zijn 57 gouden, 37 zilveren en 21 bronzen 
medailles besteld. Inge brengt deze mee. 

 Geantwoord op alle inkomende mails waar nodig 
 Via de VZF en FFBN de clubs op de hoogte gebracht van de AV en kalendervergadering van 

zaterdag 5 oktober 2019 
 Via de VZF en de FFBN iedereen op de hoogte gebracht van de kampioenenviering van 07 

december 2019 in Geel. 
 

 

4. Algemeen : 

 Flanders Speedo Openwater Cup: 

 We hebben hier zeker een goede beurt gemaakt bij de 1
ste

 organisatie van deze 
wedstrijd. 

 Parcours kan nog een beetje verbeterd worden, zeker wat de ligging van de boeien 
betreft 

 Locatie van de wedstrijd zal mogelijk veranderen, nog geen zekerheid over (beslissing 
zal normaal in oktober genomen worden). 

 Volgende clubs hebben reeds hun aanvraag tot een OW2020 inrichting binnen gestuurd:  
VWZ , STW, ZGEEL, RCCC en BYK 

 De uitslag van het openwater seizoen 2019 is in orde, en staat online. Waarvoor onze dank 
aan de verantwoordelijke van de puntentelling, Roland. 

 Er hebben dit seizoen 1616 zwemmers zich ingeschreven voor onze openwater wedstrijden, 
tegen 1724 in 2018 , dit is een gemiddelde van 162 zwemmers per wedstrijd wat nog zeer 
goed is, we hadden 108 zwemmers minder dan verleden jaar maar de wedstrijd van Charleroi 
en ZGEEL was geannuleerd. Het openwater zwemmen zit duidelijk in de lift.  
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 Er hebben dit seizoen 61 verschillende Belgische en maar liefst 23 buitenlandse clubs 
deelgenomen aan onze wedstrijden nl: NL, JAP, FR en GB 
 

 Het seizoen 2019 is zeer goed verlopen, we hebben weinig-geen problemen gekend en er zijn 
zeer weinig uitsluitingen geweest. 

 Startlicenties: 

 De deelname met startlicentie is wat het aantal deelnemers betreft een beetje tegen 
gevallen. 

 Wel hebben enkele van de deelnemers een vergunning aangevraagd bij ons en 
hebben zich aangesloten bij een Belgische club. 

 De manier van inschrijven heeft geen problemen gegeven en gaan we zeker zo 
behouden 

 Betalingen moeten beter gecontroleerd kunnen worden. 
 Jef zal een bestelling plaatsen om onze genomineerde zwemmers te vieren tijdens de 

kampioenenviering in Geel op 07/12/2018.  Wat de prijs zal zijn is een verassing maar het zal 
meer dan de moeite zijn. Wordt beslist na de kalendervergadering. 

 Jef gaat aan de FFBN en de VZF vragen om hun afgesproken subsidiegeld van 500 euro over 
te maken, dit geld zal gebruikt worden om de prijzen aan te kopen van de kampioenenviering. 
De VZF heeft deze som reeds betaald. Waarvoor dank. 
 

 Damme – Brugge: 
De wedstrijdorganisatie van Damme-Brugge was afgelopen seizoen niet in orde.  Om dit in de 
toekomst te vermijden gaan we in aanloop van het nieuwe seizoen contact leggen met de 
personen die deze wedstrijd gaan organiseren en enkele punten vastleggen die zeker in orde 
moeten zijn voor de start van de wedstrijd.   

 
 Kampioenenviering OW 2019 op 07 december in Geel: 

 De prijzen zullen besteld worden door Jef. Er zullen terug natura prijzen worden 
aangekocht die de moeite waard zullen zijn. 

 ZGEEL (club van de Jef)  zal in eerste instantie de kosten voor deze prijzen betalen 
en nadien door factureren aan de FFBN, VZF en het VSB-OW volgens de afspraken 
gemaakt door de Raad van Beheer in 2009.  Jef zal alle prijzen laten afleveren bij 
hem thuis, voor verder gevolg. 

 Ook dit jaar kan er opnieuw afgemeld worden voor de prijsuitreiking. Wel zal er voor 
diegenen die zich afgemeld hebben geen prijs worden aangekocht, net zoals de 2 
vorige jaren. 
Diegenen die zich niet hebben afgemeld en toch niet aanwezig zijn op de huldiging 
zal er een administratieve boete zijnde 20 euro /prijs worden geïnd zoals het 
reglement voorschrijft, is ook de kostprijs / per prijs  

 De prijsuitreiking zal dit jaar starten om 20u30, dit is nieuw en is naar voren gekomen 
uit de werkgroep hieromtrent.  
We gaan prijsuitreiking ook spreiden zoals vorig jaar. Dit geeft ons de nodige 
ademruimte. 

 

5. Varia : 

 Provinciaal kampioenschap OW in Antwerpen: 
De Provincie A’pen heeft beslist om geen Openwater kampioenen meer te huldigen wegens 
besparingen, ze hebben dit eenzijdig beslist binnen het bestuur zonder zelfs maar de 
afgevaardigde voor het openwater van A’pen binnen de VSCOW de heer Jef Hufkens uit te 
nodigen op die vergadering (dit doen ze sowieso niet). 
Daar wij als VSC OW vinden dat deze zwemmers eveneens hun viering verdienen hebben wij 
beslist: 

 Normaal gesproken werden de kampioenen van de Provincie Antwerpen in Geel 
gehuldigd over de 2 wedstrijden VWZ en ZGEEL.  Voor dit seizoen (met het 
wegvallen van de wedstrijd in Geel) gaan we dat doen met de uitslag van VWZ, en de 
Antwerpse zwemmers in aanmerking laten komen vanaf dat ze nog 1 wedstrijd extra 
hebben gezwommen, dus vanaf 2 gezwommen wedstrijden. 

 Dit is een éénmalig gebeuren (volgend seizoen zal er dus geen PK Open Water zijn 
voor de Antwerpse zwemmers, daar dit de bevoegdheid is van het provinciaal bestuur 
van de provincie). 
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 Op de AV zal er nogmaals op aangedrongen worden om vaste mutsnummers aan te vragen, 
en de verantwoordelijken binnen de clubs met aandrang vragen om de bij de aanvraag van de 
mutsen te zorgen dat er geen fouten staan in naam, cv, ed alvorens deze door te sturen naar 
Franky, daar voor de puntentelling de lijst van Franky heilig is. Normaliter staan alle 
clubgegevens in Assist en zouden er geen fouten meer mogen gebeuren. 

 Dit jaar waren de uitslagen op de wedstrijden overal zoals het zou moeten en voorgeschreven 
in het reglement dwz. men moet een uitslag maken open, maar ook per categorie dit om de 
verantwoordelijke van de badmutsen zijn werk te vergemakkelijken. Enkel in de wedstrijd 
Damme-Brugge werd de uitslag niet gemaakt zoals voorgeschreven (dit nemen we mee in de 
bespreking met de organisatie voor 2020).  

 Tegen volgende nationale vergadering de reglementen eens overlopen omtrent eventuele te 
nemen wijzigingen binnen het reglement. Ook de nieuwe FINA reglementen controleren op 
ons reglement.  

 Jef is bezig met de data’s van de vergadering vast te leggen voor 2020, wordt volgende week 
bekrachtigd. Nadien zal Inge deze aanvragen via de VZF 

 Tijdens het BK 10 km  in Willebroek behaalden : 
Michiel De Koninck  GOLD (open) en Devos Jonas  IKZ (18-19j) bij de heren en Norah 
Naesens GOLD (open) en Meerpoel Lore  STZ (18-19j) bij de vrouwen een 1

ste
 plaats op de 

10 km. 
 Tijdens het BK 7.500m VS voor de 16-17 jarigen behaalden: 

Ardenoy Victor  BZK bij de heren een 1
ste

 plaats, bij de dames heeft jana Feys IKZ, een 1
ste

 
plaats behaald bij de 16-17j 

 Tijdens het BK 5000m VS voor de 14 en 15 jarigen en open seniors behaalden: 
Vansimaeys Wout  IKZ (14-15j) en Steven Claes ZCT (open) bij de heren en Goovaerts Ellen 
STW (14-15j) en Norah Naesens GOLD (open) bij de vrouwen een 1

ste
 plaats. 

 Op de LEN European Junior Open Water Championships 2019 in Racice heeft: 
Ilona Garcia Zamora een 31

ste
 plaats behaald op de 7.5 km bij de 16-17 jarigen 

Seppe Wijns een 17
de

 plaats behaald op de 7.5 km bij de 16-17 jarigen 
Seppe Marichal een 27

ste
 plaats behaald op de 10 km bij de 18-19 jarigen 

 Tijdens een FINA Ultra Marathon in Capri 36 km heeft Delfosse Olivier CNSW opgegeven. 
 Clijmans Gert van KST heeft succesvol het Ijsselmeer overgezwommen 
 In 2020 zullen er alweer 6 wedstrijden Ultra  Marathon doorgaan op: 

2 februari 2020 in Santa Fe (Argentinie) 
9 februari in Rosario (Argentinie) 
27 juli in Lac St Jean (Canada) 
24 augustus  in Ohrid Lake (Macedonie) 
31 augustus in Novi (Croatie) 
7 september in Capris/Napoli (Italie) 
 

 Punten zeker te bespreken tijdens de kalendervergadering op 05/10/2019: 

 Kalender 

 Eventuele afschaffing van de aandenkens op de wedstrijden 

 BK’s (eventuele kandidaten op de 25, 10, 7.5, 5 km) 

 Inschrijfbevestiging meebrengen bij het afhalen van de losse nrs 

 Wanneer er een losse nr niet meer wordt terug binnen gebracht, zal de betrokken 
zwemmer aan geen enkele wedstrijd meer mogen deelnemen tot de muts terug is 
binnen gebracht, voor deze muts wordt ook geen geld meer teruggegeven. 

 Alle losse mutsen moeten door de afgevaardigde worden afgehaald in totaliteit, dwz 
niet individueel door de zwemmer(s) 

 Losse badmutsen moeten droog binnengebracht worden ten laatste ½ uur na de 
laatste aankomst, nadien wordt de waarborg niet meer terugbetaald. 

 Verplicht inschrijven met Splash en een uitslag in Lenex voor alle organisaties. 

 Evaluatie seizoen 2019 (Inge zal hier een presentatie voor opmaken). 

 Vragenronde 
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TO DO’S 
 

Wat moet gedaan worden? Wie? Tegen 
wanneer? 

Prijzen bestellen voor de kampioenenviering 2019 Jef  asap 

Reglementen overlopen  iedereen Eind Okt 2019 

Vergaderzaal topsportbad vastleggen voor 2020 Inge November 2018 

Vlaamse medailles bestellen bij de VZF Jef Reeds gebeurd 

Vlaamse medailles ophalen  Inge Tegen 07/12 

Prijzen bestellen bij Prinzie voor het PK A’pen OW Jef Reeds gebeurd 

Uitslag OW 2019 verder opvolgen en desgevallend 
aanpassingen doorvoeren en online laten plaatsen  

Jef Tot 23/11/2019 

 
Start vergadering : 18u00 
Einde vergadering : 21u00 
 
Volgende vergadering:  kalendervergadering op 05/10/2019 in het sporthotel in Gent , 
zuiderlaan 16, naast het hvds in Gent  
 
om 09u30 (NSB-OW)  
om 11u00  afgevaardigden clubs 


