VERSLAG OPEN WATER COMMISSIE
Datum
Aanwezig
Locatie
Verontschuldigd

27/02/2021
Jozef Hufkens (voorzitter), Inge Leeten (notulist)
Jan Cocquyt, Franky Joos, Jarne Woutermaertens, Geert Vanhoof, Roland Montens
Online via MS Teams
Michel Hougardy (FFNB), Maria Willems (FFBN)

actiepunten vorige vergadering
Actiepunten

Eigenaar

Status

Nakijken stock badmutsen
Aankoop van elektronische fluit voor kamprechters die
nog geen gekregen hebben + 2 reserve
Aangepast reglement doorsturen
Voorblad laten aanpassen en lenex als voorbeeld
Uitschrijven structuur adviesraad open water
Nieuwsbrief met aanpassingen en kalender
Navraag beslissing KBZB ivm categorieën

Franky/Inge
Inge

OK
Nog navragen

Jozef/Michel
Inge
Inge
Inge
Inge

OK
Voorblad ok, lenex nog doen
Agendapunt, later op de vergadering
Kalender is nog niet volledig, nog even wachten tot kalender volledig is.
Nog doen

Onderwerp
1.
2.

Goedkeuring vorig verslag
Aanpassing reglement: OWR 2.3.2: 14-19 jarigen ipv 14-20 jarigen
Organisatie wedstrijden seizoen 2021
a. Inhoud brochure
- Wedstrijdbladen zijn door Jef conform reglement gezet
- BZK en STW nog geen programmablad doorgegeven
- lay-out nog ok zetten (Zwemfed)
b.

Mail LRZ- afmelding competitiewedstrijd en organisatie recreatieve
wedsrijd in Zee (21/07)

Notities
Jef geeft aan Inge de wijziging door. (zie bijlage bij het verslag)
Locaties voor open water ook in brochure en/of op website zetten. Er is momenteel
een federatie-overschrijdend overleg hierover. (Inge volgt op en zal op elke
vergadering stavaza geven).
To do: contact opnemen met BZK/STW
Indien LRZ hiervoor de nodige toestemming krijgt zal de wedstrijd opgenomen
worden op de recreatieve kalender

3.

4.

c.

Overleg KNZB
04/07: wedstrijd Sluis – 15/08: wedstrijd in Sint-Niklaas

Jan/Jarne en Inge zullen i.s.m. taakgroep KNZB concept klassement uitwerken
Wedstrijd Sluis -> opnemen op onze kalender
KNZB en Zwemfed zullen kalender ook doorgeven aan elkaars leden

d.

Elektronische tijdsopname op Belgische wedstrijden

e.

Badmutsen: hoeveel + offerte

Er zal een werkgroep opgericht worden die zal onderzoeken of we het haalbaar is om
dit in België te kunnen invoeren en welke aanpassingen er dan nodig zijn.
Geert/Jarne/Franky en Inge zijn kandidaat voor deze werkgroep.
sowieso meenemen in overleg
- kostprijs/startsysteem/breedte aankomst/reglementen
Er zullen nieuwe series aangekocht worden + extra nummers voor geel/rood.
To do:
Jan vraagt offerte op bij Decathlon
Inge vraagt offerte op bij Speedo

Wedstrijden timetrial binnenbad
3 zwemmers hebben deelgenomen aan timetrial:
3000m
• Kobe Sneyers
5000m
• Alexander Van Ermen: 57:05,73
-> tijd is voldoende voor in aanmerking te komen voor pré-EJK
selectie
• Seppe Wyns:

Voorstelling taakomschrijving en samenstelling adviesraad open water
Adhv presentatie voorstel taakomschrijving en samenstelling adviesraad
open water

Ook op OBQM zal er opnieuw een time-trial zijn.
Franky zal opnieuw kamprechter zijn.

Commissieleden kunnen zich vinden in voorstel.
Wel nog onduidelijkheid over verkiezingen (in 2020 waren normaal Jef en Franky
opnieuw verkiesbaar).
Er wordt afgesproken dat Inge adhv presentatie taakomschrijving en samenstelling zal
uitschrijven/intern zal navragen hoe – wanneer verkiezingen georganiseerd worden.
Donderdag 11/08 zal commissie een extra vergadering houden om deze zaken te
bespreken.
Jef geeft aan dat interne taken mogelijk ook herbeken moeten worden. Er wordt
afgesproken dat er hier op een later moment zal worden op terugkomen.

5.

6.

Jaarverslag open water
Bespreking draft jaarverslag open water.

Inge en Jef bekijken de cijfers van officials nog eens.
Contact opnemen met GOLD voor cijfers recreatief

Varia
a.

Er is contact geweest met BroGo . Ze organiseren een recreatieve ow
wedstrijd op 01/05 en een open water event op 02/05 voor het goede
doel.

Contact houden met organisatie (en reclame maken voor event) en eventueel gaan
kijken naar het evenement.

Volgende vergadering
Donderdag 11 maart: 20u30 via zoom.
Agendapunt: adviesraad open water
Actiepunten

Eigenaar

Deadline

Aankoop van elektronische fluit voor kamprechters die
nog geen gekregen hebben + 2 reserve
Brochure klaar maken voor publicatie
Kalender opmaken voor promotie
Contact opnemen met organiserende clubs: STW/BZK
Offerte badmutsen Decathlon/Speedo
Lenex FLOW laten maken
Uitschrijven structuur adviesraad open water en
doorsturen naar commissieleden
Nieuwsbrief met aanpassingen en kalender
Navraag beslissing KBZB ivm categorieën

Inge

11/03

Jef/Inge
Inge
Inge
Jan/Inge
Inge
Inge

Eind maart
Eind maart
5/03
Vergadering april
11/03
5/03

Inge
Inge

Streefdatum is eind maart! (kalender moet eerst volledig zijn)
Begin april

Voorstel Reglementswijzigingen OW vanaf 01/01/2021
Blz 24
OWR 2.2.1 :
In open water hanteren we de volgende indeling :
- 11 - 13 jarigen
- 14 + 15 jarigen
- 16 + 17 jarigen
- 18 + 19 jarigen
- Seniors A
:
20 tot en met 24 jarigen
- Seniors B
:
25 tot en met 34 jarigen
- Seniors C
:
35 tot en met 44 jarigen
- Seniors D
:
45 tot en met 54 jarigen
- Seniors E
:
55 tot en met 64 jarigen
- Seniors F
:
65 jarigen en ouder
OWR 2.2.5 :
Als op het programma van een open water wedstrijd geen enkele koers voor
een bepaalde leeftijdscategorie voorzien is dan moeten de zwemmers van deze
categorie van start gaan in de koers van een eerstvolgende categorie waarvoor
wel een koers op het programma staat.
11-19 jarigen kunnen van categorie verhogen tot de seniors A.
Seniors F, E, D, C en B kunnen verlagen tot seniors A.

Blz 25
OWR 2.3.2 :
de maximum koerslengte per wedstrijd wordt als volgt samengesteld (dit is niet
van toepassing op het Belgisch Kampioenschap) :
- 11-13 jarigen, Seniors E en F
: 3000 meter
- 14-19 jarigen, Seniors A-B-C en D : onbeperkt
- Wedstrijden in zee zijn verboden voor 11-13 jarigen

