NATIONALE SPORTCOMMISSIE OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:

26 januari 2019 vergadering NSC-OW
Huis van de Sport , Berchem
Inge Leeten, Geert Vanhoof, Franky Joos, Etienne Jooris, Jan Cocquyt en
Jef Hufkens
Roland Montens (mobiliteitsproblemen)

Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

Michel hougardy, Maria Willems en Bernard Lebrun (Vielsalm)
Jef Hufkens

De voorzitter wenst iedereen de beste wensen en een goede gezondheid in 2019 en hoopt op
een wederom schitterende samenwerking en een goed verloop in het nieuwe werkjaar.

1. Goedkeuring vorig verslag
 verslag van 15 december werd na voorlezing goedgekeurd door de beide sportcommissies
VZF en FFBN.
2. Inkomende post / mails :
 Mail van de KBZB ivm herzieningen en aanpassingen bondsreglementen: ivm deze materie
hebben wij aan onze verplichtingen voldaan tov de KBZB.
 Mail van KBZB ivm de voorziene LEN Openwater Swimming Cup in 2019:
Leg 1 31/03/2019 Eilat (Isr)
10 km
Leg 2 23/05/2019 Brive La Gaillarde (FR) 10 km
Leg 3 22/06/2019 Lopotovo (Rus)
Leg 4 29/06/2019 Barcelona (Esp) 10 km
Leg 5 18/08/2019 Ohrid (MKD)
10 km
Leg 6 31/08/2019 Copenhagen (DEN) 6 km
 Mail van KBZB ivm de voorziene FINA Openwater Swimming in 2019:
16/02/2019
Doha Qatar
12/05/2019
Seychellen (SEY)
08/06/2019
Setubal (Por)
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15/06/2019
25/07/2019
03/08/2019
28/08/2019
29/09/2019
?????

Balatonmeer (Hon)
Lac St-Jean (Can)
Lac Magentic (Can)
Ohrid Macedonia (MKD)
Chun’An (Chin)
Taiwan

3. Uitgaande post / mails :
 Enkel geantwoord op inkomende mailing
4. Algemeen :
 Bespreking nieuwe organisatie openwater in Vielsalm:
Vielsalm ESNV:
- Programma: idem Charleroi enkel de SS alles tezamen en een jogging van 500m.
- Er is ook een mogelijkheid om te overnachten in centerparcs en ter plaatse.
- Jef zal een brochureblad opmaken en doorsturen ter controle.
- Jef zal ook de brochure van verleden jaar (2018) doorsturen naar Bernard.
 Werken met daglicenties in open water?
Mogelijke reglementaire valkuilen:
- Klassementen: de deelnemers met een daglicentie kunnen niet in aanmerking
komen voor om het even welk klassement
- De zwemmers met een daglicentie, zwemmen volledig onder onze reglementen,
zij mogen dus ook geen wetsuit dragen
Leveren van het nodige aantal officials:
- Startgelden voor deze zwemmers verhogen, zodoende dat het gebrek aan officials
wordt gecompenseerd (boete voor tekort officials is 15 euro)
Voorstel prijs daglicenties:
- Voorstel vanuit de OW-commissie is om het startgeld voor deze zwemmers op 25
euro te plaatsen
(8 euro kostprijs wedstrijd + 1,5 euro kostprijs badmuts + 15 euro officials + 0,25
cent verzekering = 24,75)
Organisatorisch
- Het is organisatorisch mogelijk dat de zwemmers zich online inschrijven (via
onlinemodule van assist). Geert en Inge zullen dit verder bekijken.
Doelgroep?
- De doelgroep die we hier willen aanspreken zijn de triatleten die een
wedstrijdlicentie hebben (bij de Vlaamse en/of Waalse triatlonfederatie) en
mogelijk ook de zwemmers die een licentie hebben bij FROS of Sporta.
To do:
- Voorstel voorleggen ter goedkeuring aan RvB VZF en FFBN
- Indien goedkeuring er is kan er contact opgenomen worden met FROS en Sporta.
Triatlonfederatie heeft reeds laten weten dat er interesse is. Inge volgt verder op.
 Selectiecriteria open water
Alle int. selecties gebeuren via een verplichte preselectie in een 50m-bad, de preselecties
kunnen gerealiseerd worden tijdens een 5km-trial op de kampioenschappen van FFBN of
VZF of KBZB. De selectiecommissie heeft het recht een selectie te weigeren of toe te staan
op basis van het traject dat de betrokken zwemmer aflegde en de kwaliteit van zijn/haar
prestaties. De te realiseren minima’s in een 50m-bad zijn ook terug te vinden op de site van
de KBZB.

Verslag Nationale Sportcommissie Openwater 26/01/2019
Pagina 2 van 6










Een zwemmer die de preselectie haalt op de 5km time trial indoor zal door de KBZB
uitgenodigd worden voor een door de KBZB bepaalde representatieve open water wedstrijd.
Op basis van de evaluatie van het resultaat op deze betrokken testwedstrijd zal de betrokken
zwemmer al dan niet weerhouden worden voor het internationale kampioenschap in kwestie.
Deze keuze van deze openwater testwedstrijd kan niet betwist worden en deelname is
verplicht om een selectie te bekomen.
Bij deelname aan de 5km indoor time trial zonder het realiseren van de minimumtijd op de
5km, kan er op eigen kosten ook deelgenomen worden aan de representatieve openwater
testwedstrijd
Weerhouden wedstrijd: Open Franse open water kampioenschappen in Brive La
Gaillarde op 23/05/2019
Voor het WK in Gwangju (13-19/07/2019) gelden volgende regels:
5km OW: max. 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
10km OW: max. 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
25km OW: max. 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
Voor het EK Juniores in Racice (CZE) (01-04/08/2019) gelden volgende regels:
Meisjes en jongens geboren in 2004 & 2005 : 5km
Meisjes en jongens geboren in 2002 & 2003 : 7,5km
Meisjes en jongens geboren in 2000 & 2001 : 10km
Maximum 3 zwemmers per land, per individuele wedstrijd en per geslacht kunnen zich
selecteren.
Er zullen dit voorjaar wederom 3 Swimming Time Trials worden gezwommen over een
afstand van 5000m als Nationaal selectiecriteria. Deze zullen doorgaan op:
 20/01/2019 Waalse jeugdkampioenschappen FFBN in Charleroi
Ilona Garcia Zamora (2003) heeft de limiet (voor préselectie) gezwommen nl:
01:01,38,45 (limiet: 01:01,40)
 01/03/2019 Vlaamse kampioenschappen van de VZF
 18/05/2019 KBZB open in Antwerpen
Voor de Trials van de VZF en KBZB zal normaal Franky Joos deze taak op zich nemen.
De voorgestelde reglementswijzigingen zijn ook nationaal goedgekeurd.
Het betreft: zie bijlage onderaan
Er zijn nog geen mutsen besteld voor het nieuwe seizoen, Jan gaat dit doen rond
maart - april.
Op deze manier kunnen we de aanvragen voor de mutsen een beetje afwachten, zodoende dat
er niet teveel overschot wordt besteld.
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 Werkgroep Flanders-OWC:
1e samenkomst is goed verlopen. Ondertussen is er ook al een overleg geweest met Sport
Vlaanderen. Volgende samenkomst met de werkgroep is gepland op 06/02.
Inge zal de verslagen van deze vergaderingen telkens ter info doorsturen naar Jef.
5. Varia :
 De brochure 2019 is zo goed als klaar, Jef zal deze naar de VZF doormailen wanneer hij
volledig klaar is, vermoedelijk vanaf eind februari. Dan kan de definitieve versie op de site
worden geplaatst, ten laatste einde maart.
 Ook zal er een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat iedereen
dit kan downloaden.
 Er dienen dit jaar geen schrappingen te gebeuren van officials openwater, wegens te weinig
gewerkt
 Na de AV in maart kunnen we de definitieve versie van de OW brochure op de site plaatsen
(medio april)
Reden hiervoor is de plaatsen van de commissieleden dewelke nog moeten ingevuld worden.
 Jef zal opnieuw een oproep doen naar kandidaat inrichters voor de kampioenenviering 2019.
 Er is een uitnodiging gekomen van de KBZB voor de Nieuwjaarsreceptie in Vilvoorde,
dewelke doorgaat op 1 februari om 20u00 in Living Tomorrow, Indringingsweg 1 te 1800
Vilvoorde
 Op de FSC zijn er een aantal Vlaamse zwemmers die geschrapt geweest zijn voor de
afstandsnummers. Het merendeel van deze zwemmers focust zich vnl.op lange afstanden
en/of op open water. Het is dan ook jammer dat ze niet hebben kunnen deelnemen.
TO DO’S

Wat moet gedaan worden?
Definitieve brochure op het net laten plaatsen
Brochure bladeren opsturen naar de clubs laatste
controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe
Online laten plaatsen van de openwater brochure
2019
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar
2019
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Reglementen en OW brochure aanpassen
Gewijzigde reglementen door sturen naar de KBZB
Kampioenenviering optimaliseren
Werkgroep maken rond de kampioenenviering 2019
Goedgekeurde reglementen copieren voor de
kamprechters OW en de commissieleden
Voorgedrukte mutsen bestellen
Verslag vertalen naar het Frans

Wie?
Jef
Jef

Tegen wanneer?
Medio april 2018
einde februari 2019

Jef
Jef

Einde feb. 2019
Feb-Ma/2019

Jef
Franky

Einde feb/2019
feb/2019

Jef
Jef
Jef
allen
allen
Jef

feb 2019
Einde feb 2019
asap
Maart 2019
Maart 2019
April 2019

Jan
Jan

april 2019
asap

Start vergadering : 09u30
Einde vergadering : 12u15
Volgende vergadering : zaterdag 23 februari 2019 om 09u30 in het HvdS te Berchem
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Reglementswijzigingen openwater vanaf 01/01/2019
Blz 14
MOWS 7 :
Wetsuits mogen gedragen worden (behalve in België) maar dan komt de
zwemmer niet meer in aanmerking voor een trofee of
kampioenschapceremonie.
Blz 26
OWR 3.1.1 :
De organisatoren zijn vrij om al dan niet leden van buitenlandse verenigingen
tot hun wedstrijd toe te laten. ALLE verenigingen moeten echter aangesloten
zijn bij de FINA / FROS / VTDL / LBFTD en SPORTA,
Bis: om deel uit te maken van de einduitslag van het criterium, van het Vlaams
Kampioenschap of het Belgisch Kampioenschap dient de inschrijvende club
echter aangesloten te zijn bij de FINA
OWR 3.1.5 :
De organisatoren overhandigen aan de afgevaardigde van de Vlaams
Sportbestuur Openwater VSB-OW de nodige officiële programma’s en 2
correcte uitslagen. Dit ontslaat de organisatoren er niet van om het verplicht
aantal programma’s en uitslagen op te sturen naar:
de federatie, inge.leeten@zwemfed.be , en naar de voorzitter van de VSC-OW,
jozef.hufkens@pandora.be, zijnde:
- volledige programma met inbegrip van lijst van deelnemende clubs (pdf)
- Een volledige uitslag in lenex, en in pdf
- kamprechtersverslag
OWR 3.2.3 :
Een geneeskundige dienst dient tijdens het ganse verloop van de wedstrijd
aanwezig te zijn. Elke organisator kan verantwoordelijk gesteld worden voor
problemen of tekortkomingen op medisch vlak van het parcours. Medische
dienst mag niet gelijktijdig worden uitgevoerd door iemand die daar tevens
officieel fungeert als clubafgevaardigde
Blz 28
OWR 3.5.6 :
Het programma van een openwater wedstrijd dient zo opgesteld te worden dat
de aankomst van de laatste wedstrijd voorzien is voor 17.00 uur.
Avondwedstrijden dienen te eindigen vóór 22u00.
Blz 29
OWR 3.7.2.2 :
De inrichters kennen de losse startnummers toe en bezorgen de lijst zo
snel mogelijk, ten laatste 3 werkdagen voor de wedstrijd aan de
verantwoordelijke “badmutsen”. Deze zal de badmutsen de dag van de
wedstrijd verdelen. Men zal een waarborg van €5 dienen te betalen en
daarenboven 1 ½ euro voor de huur van de muts per wedstrijddeel, bij het
afhalen van de badmutsen met losse nummers aan de verantwoordelijke
van de badmutsen.

Blz 33
OWR 4.5.2.5 :
De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden vanaf
de eerste OW wedstrijd van het seizoen. Één afgevaardigde van elke club zal
hiervoor na betaling een document ter ontvangst dienen te ondertekenen, en
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hij/zij zal zelf instaan voor de verdere verdeling van de ontvangen mutsen
binnen de eigen club.
Aangevraagde mutsen die op 4 augustus nog niet zijn afgehaald, worden
aangerekend aan de club en deze nummers worden terug vrij gegeven.
Blz 34

HOOFDSTUK 1 : HET OPENWATER CRITERIUM
Is bedoeld om de regelmatigheid van de deelnemers met een Belgische
vergunning te belonen, van een club die deel uitmaakt van de FINA
Opgelet : De wedstrijden moeten reglementair worden uitgezwommen,
forfaits, attesten of uitsluitingen worden aanzien als niet deelgenomen.
Blz 39
OWB 1.1.2 : De aangeduide verantwoordelijke voor goedkeuring voorprogramma’s
openwater binnen de VSC-OW controleert het voorprogramma op
eenvormigheid met het programma zoals in de openwater brochure. Hij
controleert tevens eventuele reglementen op hun correctheid met de
reglementen openwater zwemmen.
OWB 1.1.3 :
Diezelfde aangeduide verantwoordelijke binnen de VSC-OW noteert een
kamprechter en/of starter bevoegd voor openwater- wedstrijden op de
voorprogramma’s. Hij stuurt de voorprogramma’s nu als volgt terug naar :
- de organisator
- de kamprechter
- de VZF of FFBN
- behoudt zelf één exemplaar, van eventuele bekerreglementen wordt telkens
1 exemplaar meegestuurd.
Blz 40
5.3
Te vroeg of van een foutieve plaats vertrokken bij de start.
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