NATIONAAL SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum :
Plaats :
aanwezig :
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever :

02 april 2016
Berchem
Jozef Hufkens, Franky Joos, Etienne Jooris en Roland Montens
Michel Hougardy en Jan Cocquyt
Maria Willems (niet meer verkozen) en Christophe Cornet
Verantw openwater van de VZF en de FFBN
Jef Hufkens , vertaling naar het Frans Michel Hougardy

Het NSB-OW wenst Franky en familie nogmaals te condoleren bij het verlies van vader ,
Laat dit een troost zijn in deze zwarte, zware dagen.
1. Vorig verslag :
 Huidig verslag wordt na voorlezing goedgekeurd

2. Inkomende mails :
 KBZB ivm het indienen van voorstellen en/of wijzigingen aan de FINA reglementen. (Zie
varia laatste punt)
 KBZB ivm wijzigingen wat betreft watertemperatuur en zwemkledij (zie punt 8)
ste
 Op 26/02/2016 heeft Davy Billiau een 59 plaats behaald op een FINA wedstrijd van 10
km in Abu Dhabi (Ver. Arabische Emiraten)
de
 Op 20/03/2016 heeft Mathieu Mattelaer een 17 plaats behaald op een WK wedstrijd van
10km in Eilat (Israël)
 WK in Hoorn (NL) van 16 tem 18 juli 2016:
 Dag 1: Vm 14-15 jaar 5 km
Nm 16-17 jaar 7.5 km
 Dag 2: Vm 18-19 jaar 10 km
 Dag 3: Vm 14-16 jaar aflossingen
Nm Open aflossingen
 Er zal in Hoorn ook een demonstratiewedstrijd plaats vinden in schoolslag (reeds
verschenen in het verslag van het VSB-OW van 27/02/2016)
 Jan heeft reeds naar alle zwemmers en clubs dewelke de eerste 3 plaatsen hebben
bezet op het BK OW 2015 in SS een mailing verstuurd
 Momenteel heeft Jan reeds 14 zwemmers die wensen mee te doen aan deze
demonstratiewedstrijd in SS in Hoorn
 De wedstrijd zal doorgaan op vrijdagavond 15 juli 2016 met 2 starten nl: 1 om 19u15
(1km) en 1 om 20u00 (2km), dames en heren zullen tezamen starten
 Er wordt ook een Belgische kamprechter gevraagd voor deze wedstrijden. Jef of
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Franky zullen deze wedstrijd moeten gaan leiden
1km is voor de cat. -14j, 15-16, en veteranen (vanaf 40 en +)
2km is voor de jeugd 17-21 en de sen 22-39
Nederlands reglement voor deze wedstrijd is enkel niet hinderen, klassement voor
eerste 2 van elke leeftijdscategorie volgens punten nl: 10, 6, 4, 3
Zij zullen zelf zorgen voor badmutsen, rode voor de Belgen, oranje voor de
Nederlanders.
Inschrijfgeld is gratis voor de geselecteerde zwemmers, andere gegadigden 6 à 7
euro
Voor iedereen een herinneringsmedaille en een taart voor de winnaars
Inschrijvingen via Jan Cocquyt ten laatste vóór 3 juli 2016

3. Uitgaande mails :
 Reglementswijzigingen voor 2016 zijn doorgegeven aan Wouter en de ontvangst hiervan is
reeds bevestigd.

4. Algemeen :
1. Organisatie kampioenenviering 2016:
Er is tot op heden nog geen enkele kandidaat inrichter binnen gekomen, dus afwachten maar.
De aanvraag brief is nogmaals verstuurd.
2. Vernieuwing Waals Sportbestuur openwater:
Maria Willems is niet meer verkozen voor het openwater binnen het FFBN
Leden : Michel Hougardy en Christophe Cornet
Arthur VDBeken blijft afgevaardigde voor de FFBN, bij afwezigheid is dit Guy Lemaire
3. Lijst LEN Swimming Cup 2015 :
Voorlopig nog geen lijst van de geplande wedstrijden ontvangen
4. Lijst FINA Open Water Swimming grand Prix 2016:
30/07/2016 Lac, St Jean (Canada) 32 km
20/08/2016 Ohrid Lake (Macedonia) 33 km
04/09/2016 Capri-Napoli (Italië)
36 km
We wensen de mogelijks geselecteerde zwemmers veel succes op deze wedstrijden.
5. Officialboekje Openwater (FFBN):
 Geen info, na ontslag Maria
6. Openwater zwemreglementen:
 De aanpassingen van het reglement waren nationaal goedgekeurd en staan op de site. Deze
zijn in voegen vanaf 01/01/2016.
7. Opleiding officials Openwater niveau CAVEL (Chronometreur, Arrivé, Virage Eau Libre)
 Geen info hieromtrent, verleden jaar zijn er 3 officials bijgekomen binnen de FFBN voor het
openwater
8. Zwemselectie deel 2 : Indoor Openwater Swimming Time Trials op 26/02/2016:
 Tijdens de zwemtrials van 26/02/2016 in de Wezenberg heeft Franky de leiding op zich
genomen. Er waren 3 deelnemers nl: Nora Naessens, Eliot Sodemann en Jarne
Woutermaertens, geen van hen heeft echter de limiet behaald.
9. Wijzigingen binnen de FINA 2017:
 Vanaf 1 september 2016 zal de FINA volgende wijzigingen invoeren aangaande
watertemperatuur en zwemuitrusting:
 De laagste toegestane temperatuur van het zwemwater mag max. 16° bedragen
 Temp tussen 16° en 18° moet een wetsuit en badmuts worden gedragen
 Temp tussen 18° en 20° mag een wetsuit worden gedragen
 Temp boven de 20° wetsuits verboden
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Bijgevolg zijn deze bepalingen pas van toepassing voor het BK OW2017, zij zullen ook niet
mogen worden gedragen op de OS in Rio 2016.
Mening van het NSB-OW: wij wensen niet mee te doen aan deze reglementering, wij wensen
geen wetsuits toe te laten op onze wedstrijden. Ook Nederland is van dezelfde mening en
wensen ook geen wetsuits toe te laten.
Reden:

Wij wensen niet te tornen aan de eigenheid van het openwater zwemmen, men zwemt
met een zwembroek of met een badpak, geen wetsuits

Ook wensen wij niet te discrimineren, vooral financieel niet. Iedereen moet in de
mogelijkheid zijn om openwater te kunnen zwemmen zonder zich daarom financieel in de
problemen te brengen, want aan een wetsuit is toch een serieus prijskaartje verbonden.
Ook hebben wij geen FINA wedstrijden in België, enkel het BK wordt gezwommen volgens
FINA, de wedstrijd in Willebroek staat op de LEN-kalender.
Jef zal deze beslissing ook doorsturen naar de KBZB om te bespreken binnen de Raad van
Bestuur

5. Varia :
 Binnen de FFBN is men aan het zoeken naar een extra inrichting, is nog in embryo fase
 Binnen het VSB-OW zal er bijscholing voor kamprechters doorgaan volgend op de reguliere
vergadering van het VSB-OW op zaterdag 23 april ek omstreeks 11uur. Jef heeft de
kamprechters hiervoor uitgenodigd.
 Jef heeft een nieuwe badge ontworpen voor de kamprechters Open Water, Ook de
kamprechters binnen de FFBN zullen zo een badge ontvangen.
 alle leden van het VSB-OW en het NSB-OW hebben een nieuw aangepast reglement
ontvangen van de VZF waarvoor dank. Ook onze kamprechters zullen een exemplaar
ontvangen op de kamprechters bijscholing van 23 april. Ook de kamprechters van de FFBN
zouden een foto van henzelf moeten doorsturen naar Jef om deze badge te maken, Maria
gaat hieromtrent de mensen briefen.
 Jef gaat ook zulke badge ontwerpen voor de commissieleden met foto, zodoende dat deze
mensen duidelijk herkenbaar zijn op de wedstrijden.
 Indienen van voorstellen en/of wijzigingen aan het FINA reglement (moet gebeuren vóór
30/06/2016)
TO DO’S
Wat te doen
Definitieve OW brochure aanpassen en online laten
plaatsen
Eventuele voorstellen en/of wijzigingen voor de FINA
doorsturen naar KBZB
Foto’s van de kamprechters uit de FFBN opvragen en
doorsturen naar de Jef om een badge aan te maken
Oproep voor kandidaat inrichters kampioenenviering
opnieuw doorsturen

Start vergadering :

NSB-OW: 09u30

Einde vergadering :

11u15

Wie
Jef

wanneer
asap

Jan

asap

Maria

asap

Jef (VZF)

Is gebeurd

Volgende vergadering nationaal : zaterdag 25 juni in het Huis van de Sport te Antwerpen
Berchem
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