
 

Verslag open water commissie 

Datum 24/04/2021 
Aanwezig: Jozef Hufkens (voorzitter), Inge Leeten (notulist) 

Jan Cocquyt, Franky Joos, Jarne Woutermaertens, Geert Vanhoof 
Verontschuldigd Michel Hougardy (FFBN), Maria Willems (FFBN) 
Locatie Online via MS Teams 

 
 

 Onderwerp Notities 

1 Goedkeuring vorig vergadering Ok, geen opmerkingen 
2. Overlopen To do’s Komen ook aanbod in bespreking seizoen 2021 
3. Seizoen 2021  
 Brochure en kalender Brochure zal nog in nieuwe lay-out gezet worden 

Clubs aanschrijven voor laatste check-up.  
Daarna publicatie op website en via social media 
Geert geeft de suggestie om de volgende jaren de zwemmers die België internationaal vertegenwoordigen een plaats te 
geven in de brochure. 

 Kamprechtersvergadering Inplannen volgende vergadering (09u vergadering OWC/10u30 kamprechtersvergadering) 
Elektronische fluitjes zijn ok. 

 Informeren clubs Er zal een infovergadering gepland worden voor de clubs om ze op de hoogte te brengen van de reglementswijzigingen.  
Covid-protocol zal ook beschikbaar gesteld worden (vanaf het ogenblik dat de richtlijnen vanuit de overheid bekend 
gemaakt worden). 

 Overnemen taken Roland Roland heeft laten weten dat het voor hem niet meer mogelijk is om deel uit te maken van de commissie. De commissie 
wil hem zeker bedanken voor zijn jarenlange inzet! 
Voor het seizoen van 2021 zal de taakverdeling van Roland als volgt overgenomen worden. 

- Jarne: overnemen van opmaak klassement 
- Geert/Kathy: overnemen van verdelen badmutsen op de wedstrijden 

 Samenwerking NED STW is akkoord om samen met een wedstrijd in NED (Sluis) samen te werken voor een klassement.   De organisaties in 
NED staan momenteel ook  onder druk.  Inge vraagt na tegen volgende vergadering wat er effectief mogelijk zal zijn.  
Indien het kan doorgaan samenzitten om puntentelling af te spreken.  

 Daglicentie  Kostprijs voor daglicentie is 25 euro voor lange afstand. 



 

Voor korte afstand zal de prijs 15 euro bedragen (hier is er ook voor onze clubs geen verplichting om een official te 
leveren vanaf 1 zwemmer). 

 Onderwerp Notities 

4. Internationale selecties open water  
 Preselectie EJK Vlaanderen: Alexander Van Ermen / Seppe Wijns 

Wallonië: Sarah Dumong/Emma Govaerts/Maxime Courtois/Florentin Lovens 
 
Deze zwemmers zullen deelnemen aan een wedstrijd in Spanje om een defintieve selectie af te dwingen (18-20 juni) 

C Zwemfed  
 Geen bovengrens (leeftijd) voor 5km Vraag om Seniors D en E deel te laten nemen aan 5km.  Momenteel is dit enkel toegelaten op wedstrijden waar er geen 

3km op het programma staat.  Er zal in de loop van dit seizoen een bevraging gedaan worden bij de deelnemers om te 
kijken of er hier een draagvlak voor is. 

 Website Open Water Vraag van Inge om website na te kijken en te laten weten of er nog zaken ontbreken 
 Feedback nieuwe structuur BO zal nog zijn input geven over de documenten van het huishoudelijk reglement. 
 Webinarweek Suggesties voor sprekers voor een open water bijscholing 
   
L Varia  
 Meer open zwemwater De zwemfed is (samen met andere partijen: zoals VtDL, RedFed, Outdoor Swimming) gevraagd om input te geven voor 

een beleidsnota van Mevr. Schauwvliege.  Ze willen een draagvlak creëren in het Vlaams parlement om zo meer 
mogelijkheden te voorzien voor zwemmen in open water.  Daarnaast zijn we ook betrokken in een overleg met 
waterland (opnieuw met verschillende andere partijen zoals RedFed, Outdoor Swimming, Pool is cool) om ook te streven 
naar meer open zwemwater.  Wekelijks zal er een gemeenschappelijke post op facebook verschijnen met de slogen 
#meeropenzwemwater.  

   
 Afsluiten vergadering  

 
 
 
 
 
 
 



 

To do’s 

Wat Wie Wanneer 
Organiserende clubs uitnodigen voor vergadering  Inge Vergadering zal doorgaan 

op dinsdag 18/05 
 

Clubs de laatste maal infobladen laten nakijken (nadat ze in definitieve lay-out staan) Inge Asap 
Brochure publiceren Inge Asap 

 
Kamprechters contacteren ivm beschikbaarheid en uitnodigen vergadering Jozef Vergadering zal doorgaan 

op 29/05 
 
 
 
Volgende vergadering – zaterdag 29/05 
09u – 10u30: commissie 
10u30 – 11u30: kamprechtersvergadering 
 


