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1. Vorig verslag :
 Huidig verslag wordt na voorlezing goedgekeurd, er zal enkel een nationaal verslag worden
gemaakt. Wel is er eerst vergaderd met het VSB-OW en nadien tezamen met de volledige
bezetting van het NSB-OW.

2. Inkomende mails :


3. Uitgaande mails :
 Nihil

4. Algemeen :
1. Organisatie kampioenenviering 2014:
De club MZK Menen uit Menen was bereid dit te doen en is aanvaard door de NSB-OW. Dus de
kampioenenviering 2014 zal doorgaan in Menen, vermoedelijk 25/10/2014, verdere info volgt nog.
2. Vernieuwing Waals Sportbestuur openwater:
Mevr. Maria Willems was kandidaat om te zetelen in het Waals Sportbestuur Open Water, haar
kandidatuur is aanvaard. Maria zal tevens deel uitmaken van het nationale sportbestuur openwater
Gegevens : maria Willems, Rue des deux Tilleuls 92 te 4630 Soumagne.
Tel : 04/377.22.99 Gsm : 0496/68.84.73 email : ria.lemaire@gmail.com of
Guy.lemaire@gmail.com
De heer Pierre Gouverneur wordt bedankt voor zijn geleverde werk binnen de nationale commissie
openwater.
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3. Lijst LEN Swimming Cup 2014 :
Wedstrijd 1 op 25/04/2014 in Eilat (Isr)
Wedstrijd 2 op 21/06/2014 in Balatonfüred (Hun)
Wedstrijd 3 op 05/07/2014 in Istanbul (Tur)
Wedstrijd 4 op 02/08/2014 in Hoorn (Ned)
Wedstrijd 5 op 09/08/2014 in Navia (Esp)
Finale op 13 en 14 september 2014 te Castellabate (Ita)
We wensen de mogelijks geselecteerde zwemmers veel succes op deze wedstrijden.
4. Officialboekje Openwater (FFBN):
Er is nog geen verdere evolutie te bekennen, hopelijk kan misschien Maria die toch sowieso de
opleidingen gaat verzorgen in Wallonie, al of niet met Franky Joos, hier verandering in brengen.
5. Openwater zwemreglementen:
De aanpassingen van het reglement waren nationaal goedgekeurd en staan op de site. Deze zijn
in voegen vanaf 01/01/2014.
6. Opleiding officials Openwater niveau CAVEL (Chronometreur, Arrivé, Virage Eau Libre)
Maria gaat dit proberen te trekken al of niet tezamen met Franky of…
7. Zwemselectie deel 2 : Indoor Openwater Swimming Time Trials op 03/05/2014:
Deze zal doorgaan op zaterdag 03 mei 2014 in het Wezenbergbad gedurende de Open Belgische
Kampioenschappen.
Wie gaat bevoegdheid van KR opnemen? Jef of Franky zullen dit op elkaar afstemmen.
Deze trial wordt gezwommen onder de FINA-OW reglementen, ook wat betreft de keuze van de
badpakken.
8. Behandeling zaak R. Vercruyssen:
Jef leest de ten laste gelegde feiten nog eenmaal voor.
Besluit: in eerste instantie besefte betrokkene de draagkracht niet van zijn daden, na hem
herhaaldelijk terug met de neus op de feiten gedrukt te hebben heeft hij zich dan uiteindelijk toch
geëxcuseerd tov van de ganse nationale commissie, dit was iets wat we echt wel kunnen
appreciëren. Want als persoon op leeftijd is dit niet echt evident. Betrokkene heeft ook de belofte
gemaakt van zich in de toekomst zeker te gedragen naar inrichters, off, en kortom iedereen.
De schorsing van Robert wordt vanaf heden gestopt, wel zal hij bij herhaling geschorst worden
voor onbepaalde tijd. Robert gaf blijk dat hij de boodschap begrepen had, en bedankte ons voor
deze nieuwe kans dat hij heeft gekregen. Einde verhaal.

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 24 mei ek omstreeks 11uur.
Jef zal de kamprechters hiervoor uitnodigen.
TO DO’S
Wat te doen
Kamprechters uitnodigen voor de jaarlijkse verplichte
bijscholing van 24 mei 2014 om 11u00
OW brochure aanpassen en online laten plaatsen

Start vergadering :

VSB-OW: 09u00

Einde vergadering :

12u00

Wie
Jef

wanneer
asap

Jef

asap

NSB-OW: 10u00

Volgende vergadering nationaal : Froidchapelle 2 augustus 2014 (wedstrijd Helios)
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