VERSLAG VLAAMS SPORTCOMITE OPEN WATER
Datum
Startuur
Voorzitter
Secretaris
Aanwezig
Verontschuldigd
Locatie

16 oktober 2021
09u30
Jozef Hufkens
Inge Leeten
Geert Vanhoof, Jan Cocquyt, Jarne Woutermaertens, Jodie De Saedeleer, Cindy Bougeâtre
Franky Joos
Vergaderzaal topsportbad Antwerpen
Onderwerp

A
1.

Welkom
Welkom door de voorzitter

B

Evaluatie seizoen 2021
Rankings

-

Oproep officials

-

Leeftijdsgrens

-

Badmutsen

Voorbereiding/ stand van zaken

Jef heet iedereen welkom.
In het bijzonder ook de 2 nieuwe leden.
Hij geeft ook aan dat hij zelf de fakkel wil doorgeven.
Hij is bereid om nog mee te ondersteunen om te zorgen dat de opvolging er klaar voor is.
Alle leden drukken hun appreciatie uit voor het werk dat Jef verricht heeft.

Jarne heeft nog een update gedaan en doorgemaild. Hoofdklassementen zijn in orde en kunnen in oktober
gepubliceerd worden op de website. Extra klassementen kunnen in december gepubliceerd worden. Officials
open water bekend maken in november.
Is het mogelijk om te werken met samengestelde jury (adhv de officials die doorgegeven worden)?
Er zal een oproep gedaan worden naar de officials 1 maand voor het seizoen zodat zij kunnen aangeven op
welke wedstrijd zij willen fungeren. Mail zal verstuurd worden vanuit VSO. Lijst met officials zal dan
doorgegeven worden aan organiserende club zodat zij kunnen zien hoeveel extra personen er nodig zijn.
Opletten met leeftijdsdiscriminatie
Tijdslimiet -- Open 5km –55+ enkel klassement voor 3km.
Checken of het juridisch mogelijk is om zwemmers die 2x de tijdslimiet niet halen geweigerd kunnen worden
voor de volgende wedstrijden (Inge)
Badmutsen te smal.

-

Externe zwemmers

-

Nieuwe officials

Groter maat bestellen.
Volgend jaar duidelijk communiceren dat startlicenties enkel zijn voor niet-zwemfedleden.
Testen of inschrijvingen via assist kan gebeuren (Inge/Geert)

`
Bekijken of er nood is aan een opleiding KP OW -> volgende maand verder bekijken.
-

Problemen met parcours

Duidelijk aangeven aan wedstrijdorganisatoren dat de veiligheid van het parcours belangrijk is (bv. aangeven
van paal in het water)
Op sommige plaatsen te weinig plaats om grote groepen te laten starten.
Organisatoren en kamprechters hebben hier de mogelijkheid (reglementair ok) om vanaf 20 personen te
splitsen.

-

Starts met grote groepen

-

Briefing bij aanvang wedstrijd

Zorgen dat de briefing voor de wedstrijden altijd correct verloopt. Terug nadruk op leggen bij de
kamprechtervergadering. Ook voorzien dat de Franstalige zwemmers een correcte briefing krijgen.

-

Prijzen

-

Boetes

Op kalendervergadering nog eens communiceren naar wedstrijdorganisatoren wat er nodig voor prijzen.
podium een prijs (zelf te kiezen), een aandenken voor iedereen is niet verplicht.
Veel boetes. Clubs aanschrijven die veel boetes hebben om aan te sporen voor officials te leveren (Inge)

C

Afsluiten seizoen 2021 + start seizoen 2022
Kampioenenviering

-

D

Werking sportcomité
Functies
-

E

Kalendervergadering

Varia
-

-

-

Opstart werkgroep innovatie

-

Feedback officialopleiding FINA (Geert)

-

Omwille van covid-19 geen kandidaat organisatoren
Daarom inplannen in seizoen 2022. Bedoeling is om de viering te laten plaatsvinden op de Flanders
Speedo Open Water meeting.
Volgend seizoen oproep kandidaturen viering 2022
Clubs aanschrijven over kandidatuur BK + kandidaat wedstrijd (deadline 1/11)
Aanmelden gewone wedstrijden 15/11
Kalendervergadering laten doorgaan online op zaterdag 11/12

Nieuwe kandidatuur voorzitter – Geert Vanhoof stelt zich kandidaat als voorzitter voor de komende 2
jaar. De aanwezige comitéleden gaan hiermee akkoord.
Geert, Jarne en Inge zullen deze oprichten.
Eventueel ook oproep naar externen

FINA-opleiding is er nog niet geweest, zou online training worden
(vermoedelijk aankondiging einde najaar 2022)
Veel aandacht voor gedrag officials

-

Opportuniteiten nieuwe locaties voor
wedstrijden

-

Bekijken of een officiële wedstrijd georganiseerd moet worden door een zwemfedclub.
Hierdoor missen we mogelijk een aantal opportuniteiten.

-

Etentje met Roland plannen

-

Bekijken voor een datum in januari/februari

Volgende vergadering 27 november 09u30

