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

29/02/2020 vergadering VSB-OW
Topsportbad Wezenberg Etienne Jooris
Inge Leeten, Geert Van Hoof, ,Roland Montens, Franky Joos, Etienne Jooris ,
Jarne, Woutermaertens , Jan Cocquyt en Jef Hufkens

Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag

➢ Huidig verslag van 29 februari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
➢ Mail van IKZ ivm BK SS
➢ Mail van KBZB als antwoord op IKZ (zie algemeen)
3. Uitgaande post / mails :

➢ Geantwoord op inkomende mails
4. Algemeen :

➢ BK Schoolslag:
Op de mail van IKZ waarin de vraag gesteld werd om een BK ook in te richten voor
SS, hebben we geantwoord dat dit niet onze bevoegdheid was maar deze van de
KBZB, maar dat we de stelling van IKZ volledig ondersteunen.
Wouter heeft op zijn beurt hierop gereageerd nl:
Tijdens haar zitting van 12 februari heeft de KBZB Raad van Bestuur kennis
genomen van uw schrijven en ik kan u hierbij melden dat er dus geen gunstig gevolg
aan uw verzoek gegeven werd, omwille van de onderstaande uitleg die u reeds
bezorgd werd op 5 februari.
Kortom, het staat u dus volledig vrij om als organiserende club - naar analogie van
VZW Willebroek tijdens de voorbije BK-edities – eventueel schoolslagnummers
“buiten competitie” aan te bieden.
Deze wedstrijdafstanden worden dan uiteraard niet beschouwd als een “Belgisch
Kampioenschap”, maar louter als een aparte wedstrijd voor recreatieve
openwaterzwemmers.
➢ Bijscholing kamprechters
Er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd worden tezamen
met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2020.
Dit zal gebeuren na de reguliere vergadering van het VSB-OW op 18 april ek. Jef zal
de kamprechters uitnodigen. Inge gaat de onkosten per club voor de KR’s uitlijsten
over de voorbije 3 jaar wat betreft de kilometervergoeding.
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➢ Zwemtrial op het VK in A’Pen:
Op de 5000m vrije slag heeft:
Marichal Seppe
LAQUA 00.56.56 gezwommen
Garcia Zamora Ilona PERRON 01.01.56 gezwommen
Ravelingien Kato
BRABO 01.05.47 gezwommen
Er zijn geen limieten gezwommen.
Ilona en Seppe zaten allebei 16 sec. boven de gevraagde EJK-preselectietijd. Het is
de verwachting dat ze op het BK in mei deze limiettijd zullen zwemmen. Momenteel
zijn er reeds 4 zwemmers die een preselectie behaald hebben.
Op de Waalse kampioenschappen behaalden Chloé Roussel (WN), Thijs Van Cleven
(BZK), Fernando Dehaudt (GOLD) en Seppe Wyns reeds een preselectie. De tijd
van Seppe Wyns was tevens goed als preselectie voor het WJK.
➢ Kampioenenviering 2020:
Er zal ook nog een aanvraag om inrichting van de kampioenenviering van het seizoen
2020 verstuurd worden naar alle secretariaten, dit zal gebeuren door de VZF, nadien
zal de brief ook op het net worden geplaatst. Jef zal de vb brief doormailen naar Inge.
➢ Schoolslag Interland 2020:
Momenteel nog geen nieuws hierover.
Inge heeft woensdag 11/03 een overleg met de KNZB.
➢ Jan zal opnieuw genummerde badmutsen bestellen bij Decathlon voorlopig:
Rode: 80 stuks
Gele: 85 stuks
Groene: 45 stuks
Blauwe: 36 stuks
➢ Algemene vergadering van de VZF op 21/03:
- bespreking jaarverslag open water
- er zijn nu geen nieuwe verkiezingen, alles loopt door zoals het is tot nader bericht.
➢ We hebben een bedankbrief mogen ontvangen van SWEM ivm de openwater Clinic
gegeven door Bryan Ryckeman, het was voor hun een zeer fijne ervaring en ze
waren uitermate tevreden met hun ontvangen prijs
➢ Flanders openwater Cup 2020
- werkgroep zal samenkomen op 01/04, dus op de commissievergadering van april
opnieuw een update.

5. Varia :
➢ Franky stuurt volgende week de mutsenlijst van 2019 naar de verschillende clubs,
zodoende kunnen de clubs hun mutsen aanvragen voor het nieuwe seizoen 2020.
Jef gaat de brief van Franky nog eens extra doorsturen naar alle secretariaten van de
provincies om te verdelen binnen de clubs.
➢ Roland gaat de puntenlijsten aanpassen tegen de start van het nieuwe seizoen 2020
en doorsturen naar Franky en de Jef. (is normaal al aangepast)
➢ Jef gaat de voorlopige brochurebladeren voor een laatste controle doorsturen naar de
inrichtende clubs.
➢ Jef gaat de werkwijze van het gebruik van splash binnen het openwater vooral wat
betreft het ingeven van de mutsen nog eens laten doorsturen naar alle secretariaten
en sportsecretariaten via de VZF en de FFBN.
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➢ Wanneer er een buitenlandse zwemmer (ster) een vast nr wil moet dit kunnen, we
zullen dan ter plaatse de dag van de wedstrijd dit vast nr toekennen.
➢ Jef zal het aantal deelnemers aan de zwemjogging en Paco wedstrijden oplijsten (net
zoals vorig seizoen).
➢ Jef heeft de wijzigingen van ons reglement door gestuurd naar de KBZB om aan onze
verplichtingen te voldoen.
➢ Dit jaar gaan we ook onze OW officials huldigen op de kampioenenviering op het
zelfde systeem als de zwemmers (min. de helft hebben gefungeerd van alle
ingerichte wedstrijden).
➢ Etienne heeft laten weten dat hij na dit seizoen stopt na 42 jaar, alvast bedankt voor
die vele jaren belangeloze inzet.
➢ Inge heeft telefonisch contact gehad met de organisatie van de wedstrijd in
Geraardsbergen, zij zijn bereid om op hun recreatieve wedstrijd in juni onze flyers te
bedelen, Inge zal op de facebookpagina van het openwater ook hun wedstrijd
promoten. In het najaar kunnen we vervolgens bekijken of er een verdere
samenwerking mogelijk is.
➢ Voorstel gedaan om op de AV een flyer meegeven met de clubs i.v.m. het open
water.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Bijscholing voor KR organiseren
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Uitnodiging versturen om kandidaat inrichters
kampioenenviering 2020 te organiseren
Brief van de badmutsen doorsturen naar de provinciale
secretariaten
Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen VZF
Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen FFBN
Brochurebladen laatste keer doorsturen naar de inrichters
ter controle
OW brochure aanpassen
Definitieve brochure op het net laten plaatsen
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2020
Gewijzigde reglementen door sturen naar de KBZB
Goedgekeurde reglementen kopiëren voor de
kamprechters OW en de commissieleden
Voorgedrukte mutsen bestellen

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u10

Wie?
Jef
Roland
Jef via de VZF
Michel via de FFBN
Jef

Tegen
wanneer?
april 2020
Juni 2020
asap
asap

Jef
Michel
jef

asap
asap
Is gebeurd

Jef
Jef
Jef
Franky
Jef
Inge

Einde maa 2020
Medio april 2020
Einde ma /2020
Maart /2020
Is gebeurd
April 2020

Jan

april 2020

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 28 maart 2020 om 09u30 in het topsportbad van
de Wezenberg Nationaal
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