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Verontschuldigd Michel Hougardy 

Locatie Online via zoom 
 

 Onderwerp Voorbereiding/stand van zaken 

A Welkom  

   

B Verloop kalendervergadering  

  • Algemene evaluatie positief.  Geen heikele punten (elke club had de datum die ze voor ogen 
hadden). 

• Positief dat een aantal clubs trainingsmogelijkheden hebben. 

• Vraag van BYK voor PACO over 500m te organiseren.  Paco-zwemjogging behouden over de 
afstand van 250m.  Wat wel mogelijk is een “gewone” zwemjogging over de afstand van 
500m (trekt vermoedelijk ook meer zwemmers aan). TO DO: BYK een antwoord geven (Inge) 

• NOLIC zwemmers: alle clubs hebben de betalingen ontvangen.  Meenemen naar de 
communicatie bij de start van het seizoen. 

C Reglementswijzigingen  

  • Nog geen update van de FINA-reglementen (reglementen zijn van 2017-2021).  
TO DO: navragen bij KBZB wanneer er een update van FINA komt (Inge) 

• Andere aanpassingen zie lijst: aanpassingen reglementen 2022 

D Profiel kamprechter (federaal)  

  Er zal een profiel opgemaakt worden voor kamprechter (KO/KOP en KOF). 
Bevoegdheden: 

• KO kan een open water wedstrijd leiden (wedstrijd criterium). 



 
• KOP kan een wedstrijd leiden met elektronische tijdsopname en mag ook praktische 

examens afnemen.   

• De wedstrijdleiding van het BK is KOF en enkel KOF mag het theoretisch examen afnemen 
(en de lessen geven).  KOF is ook lid van het de Open Water Commissie (zwemfed of FFBN). 

Profiel kandidaat KO(P/F) 

• Jef heeft reeds een belangrijke aanzet gedaan voor deze profielopmaak.  Volgende 
vergadering opnieuw agenderen om dan te beslissen. 

• Zijn er reeds gekende profielen van bv. andere sportfederaties? 
TO DO: Informeren bij FINA (datum FINA-official) / Goodpractices andere federaties (Inge) 
Wel belangrijk dat federaties dan ook ondersteunen dat FINA-official naar tornooi kan gaan.  

E Werkgroep innovatie (1e werkgroep) Onderwerpen die besproken zijn (afbakenen van thema’s): 
- Het al dan niet toelaten van wetsuits bekijken op termijn 
- Officials op internationale tornooien 
- Jeugd naar open water krijgen – aantrekkelijk wedstrijdconcept 
- Recreatie en open water 

Zijn er nog externe mensen die we kunnen betrekken bij deze werkgroep? 

F Varia  
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