
Verslag vergadering sportcommissie open water   Pagina 1 van 3 

 
 
 
 
 
 

VERSLAG SPORTCOMMISSIE OPEN WATER 
 
 

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring 
 

Datum: 04/07/2020 

Plaats: Online via Teams 

Aanwezig: Jozef Hufkens, Jan Cocquyt, Geert Vanhoof, Franky Joos, Roland 
Montens, Inge Leeten 

Verontschuldigd: Etienne Jooris 

Afwezig: / 

Uitgenodigd: Jarne Woutermaertens, An Rydant 

Verslaggever Inge Leeten 

 

1. Introductie 

- An maakt kennis met de commissieleden 

 

2. Goedkeuring vorig verslag + opvolging to do’s 

- Vorig verslag wordt goedgekeurd 

 
TO DO’s 
 

Wat moet gedaan worden? Wie  Stavaza 

Intern idee aftoetsen over BK 2020 en BK 2021 Inge OK 

Na 08/06 contact opnemen met GOLD ivm 
organisatie wedstrijd in september 

Inge OK 

Badmutsen terugsturen naar Arena Inge Arena heeft laten weten 
dat we badmutsen 
mogen houden 

Map aanmaken ivm quiz Inge Nog niet ok 

Input leveren voor quiz Iedereen Nog niet ok 

 
 

3. Bespreking BK programma GOLD + voorstel protocol 

 
Programma BK: 

- GOLD heeft het programma doorgestuurd. 
- Bekijken met KBZB of de categorieën conform het open water reglement gezet 

kunnen worden. D.w.z.: 13 jarigen 5 km / Sen E, F: 3km 
- Tevens bekijken of de 3km dan ook kan tellen als BK 

 
Voorstel protocol heropstart evenementen: 
 

- Sport Vlaanderen heeft een protocol opgesteld voor heropstart van evenementen.  
De VZF zal dit protocol ook gebruiken om een leidraad op te maken ter 
ondersteuning van de clubs die recreatieve evenementen willen opstarten.  Gold 
kan dit dan ook gebruiken (na goedkeuring KBZB) voor de organisatie van het 
BK.   
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Een aantal items uit het document worden reeds besproken met het oog op de 
wedstrijdorganisatie van het BK: 

 
o Inschrijvingen (zowel voor competitie als recreatief gedeelte) moeten op 

voorhand gebeuren. 
o Zwemmers kunnen starten in groepen van max. 50 personen 
o 3 oproepkamers voorzien (voldoende plaats (min 1,5m) tussen de 

verschillende oproepkamers)  
o Officials krijgen mondmasker (noodzakelijk om te gebruiken als 1,5m niet 

gegarandeerd kan worden (bv. zwemrechters in de boot). 
o CoronaTeam of CoronaVerantwoordelijke moet in contact staan met 

wedstrijdleiding (kamprechters) 
o 2 kamprechters is in deze situatie zeker aangewezen (Franky Joos en Jozef 

Hufkens zullen fungeren als kamprechter). 
o Buitenlandse atleten mogen deelnemen, indien de grenzen met België 

geopend zijn. 
o Advies aan organiserende club om het parcours/traject voor toeschouwers te 

bekijken/te bespreken met de plaatselijke overheid en/of veiligheidsdiensten 
o Podia: bekijken of dit kan zonder publiek of met garantie van social distance 
o Toeschouwers: indien mogelijk registratie van toeschouwers 
o Catering: reglement horeca volgen 

 
To do: VZF werkt dit document verder uit en zal dit ook bezorgen aan de commissieleden 
(feedback zeker welkom). 

 
- Zodra het document is opgesteld zullen er ook richtlijnen komen voor de 

wedstrijdleiding en officials.   
 

Extra zaken ivm organisatie BK: 
- Vragen aan KBZB om een oproep te lanceren voor officials.  Opgeven 2 weken 

op voorhand, op deze manier zicht op de officials die willen fungeren en nog 
voldoende tijd om extra officials op te vragen. 

- Zwemmers laten deelnemen met badmuts (nieuwe nummers).  Badmutsen 
bezorgen aan GOLD die deze dan in afgesloten envelop kan doorgeven aan 
clubs. 
To do: Franky neemt contact op met Etienne en brengt het nodige materiaal naar 
de VZF-burelen.  Inge zal dit vervolgens bezorgen aan Wouter (GOLD). 

 

 

4. Contact KBZB 

 
- De KBZB heeft nog niet gereageerd op de vraag om samen het programma voor 

het BK (2021 en later) te bekijken. 
- An wordt op de hoogte gesteld van de communicatie met de KBZB. 

 

 
 

5. Varia 

 
- Opvolging waterkeuring (Inge vraagt dit na bij Wouter Verplancke GOLD) vooral 

ivm blauwalg (is al op een aantal plaatsen gesignaleerd) 
- De VZF organiseert nog enkele SwimExperiences Open Water in de 

zomermaanden 
- STW zal mogelijk een recreatief event organiseren op 15/08. 
- LRZ zal een recreatief event organiseren op 21/07.  op  
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- In Knokke zou er op 25/08 ook zeezwemmen georganiseerd worden.   

 
TO DO’s 
 

Wat moet gedaan worden? Wie  Deadline 

Map aanmaken ivm quiz Inge ASAP 

Input leveren voor quiz Iedereen Zodra de map online 
staat 

Protocol maken voor heropstart evenementen in 
open water 

Inge 6/07 

Opmerkingen ivm programma BK bezorgen aan Jef Inge 6/07 

Contact opnemen met wedstrijdorganisaties die een 
recreatief event organiseren 

Inge  

Contact opnemen met GOLD ivm waterkeuring Inge ASAP 

Franky brengt badmutsen naar VZF-burelen Franky 20/07 

   

 
 
 
Start vergadering : 09u30 
Einde vergadering : 10u45 
 
Volgende vergadering : nog te bepalen 


