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Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
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Uitgenodigd:
Verslaggever:
1.

Jan Ver Elst (ziek)
Joeri Jacobs en Jan Ver Elst
Jef Hufkens

Goedkeuring vorig verslag

 Huidig verslag van 17 januari werd na voorlezing goedgekeurd
2.

Inkomende post / mails :

 Michel Hougardy ivm de aanpassing van de reglementen (zie algemeen)
 KBZB ivm vorig verslag (zie algemeen)
 VZF ivm opstart ‘kennisbank voor natuurgebonden sporten’ (zie algemeen)
3.

Uitgaande post / mails :

 Enkel antwoorden op inkomende mailing
4. Mogelijkheid gebruik van Splash team en meet manager in de toekomst :
 We hebben de heren Jan Ver Elst van Prant en Joeri Jacobs van VL Brabant
uitgenodigd om te bespreken wat de mogelijkheden zijn momenteel om te starten met
Splash bij het maken en afwerken van een openwater zwemwedstrijd.
 Het was een zeer aangenaam en opbouwend gesprek en wij als Commissie hebben er
een zeer goed gevoel aan overgehouden. We twijfelen er dan ook niet aan dat deze 2
mensen volledig aan onze wensen zullen kunnen voldoen wat betreft Splash.
Concreet:
 Jef gaat de verschillende geboortejaren en categories doorgeven aan Joeri
 Joeri gaat een handleiding schrijven specifiek voor openwater zwemmen met
gebruik van Meet- en Teammanager, wanneer deze af is gaat hij deze naar ons
doorsturen ter controle en om nog eventuele aanpassingen aan te brengen.
 Nadien zal er een uiteenzetting gebeuren naar alle clubs toe, waar door middel
van beaming een volledige uitleg zal gebeuren
 Datum hiervoor is voorlopig vooropgesteld op 25/04 in het auditorium van het
Huis van de Sport te Berchem, Jef zal de officiële aanvraag laten doen via de
VZF.
 De officiële uitnodiging hiervoor zal volgen wanneer alles in orde is.
5.

Algemeen :

 Met een mail heeft Michel Hougardy van de FFBN zijn volledige goedkeuring
gegeven aan de door ons voorgestelde reglementswijzigingen, dus vanaf heden zijn
deze dan ook nationaal goedgekeurd. Het betreft:
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OW reglementen voor wedstrijden in België :
Blz 18
OWR 1.4.12 :

-

Bij abnormale achterstand (max. 1uur na aankomst van de eerste zwemmer
van de betreffende koers van een zwemmer) kan de kamprechter beslissen
dat:
deze zwemmer het water moet verlaten
of
de zwemmer de wedstrijd mag beëindigen en in de uitslag opgenomen wordt
met de vermelding “zonder tijd”.

Blz 24
OWR 2.11 : Medische attesten
Opgelet: Medische attesten worden niet meer aanvaard! Deze regel is geldig voor alle
disciplines en voor alle Belgische kampioenschappen.
Om de administratieve kosten te vermijden krijgen de clubs de mogelijkheid één of meerdere
wedstrijden te schrappen tot 72u vóór de aanvang van de eerste wedstrijd
Blz 25 en 26 : VOLLEDIGE TEKST SCHRAPPEN
Blz 29:

OWR 3.3.1.2 :
Volgende punten moeten voorkomen op de wateranalyse :
- totale coli/100 ml
< 10000
- fecale coli/100 ml
< 1500
- fecale streptokokken
< 400
- de afwezigheid van Salmonella aantonen.
SHRAPPEN
Blz 32:
OWR 3.8 :
DE UITSLAG
OWR 3.8.1 :
Op de uitslag dienen voor elke deelnemer volgende gegevens vermeldt te worden:
- Naam en voornaam.
- Club en computernummer
- Categorie indien meerdere categorieën samen geklasseerd worden.
- Nationaliteit
- Badmutsnummer + kleur.
Hierna dient een van volgende items vermeld :
- Gezwommen tijd.
- Uitgesloten + uitsluitingcode.
- Medisch attest
SCHRAPPEN
- Forfait watertemperatuur.
- Forfait beslissing kamprechter.
- Forfait.
OWR 3.8.2 :
Er dient op de uitslag vermeld te worden :
“onder voorbehoud van wijzigingen na het uithangen van de uitslag”.
BLZ 33:

OWR 4.3.5 : extra bijvoegen
Het dragen van niet-toegelaten zwemkledij, tape op het lichaam, sierraden
en/of festivalbandjes met metalen of plastiek sluiting zijn verboden, deze
moeten worden uitgedaan, wanneer het een festivalbandje betreft dat dienst
doet als inkombewijs van het lopende weekend, mag het bandje worden
afgeplakt. De zwemmers zijn tevens verplicht van start te gaan met verzorgde
vinger- en teennagels. Gel- of andere kunstnagels zijn wel toegelaten.
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Blz 34:
OWR 4.4.2 :
Elke inschrijving gebeurt per club en dient voorzien te zijn van de
handtekening van de voorzitter en/of secretaris. Bij de inschrijvingen dient
steeds het tel. Nr. van de contactpersoon van de inschrijvende club
toegevoegd worden
Blz 39 :

OWK 2.2.7 : NIEUW!!!!!!
De titel van Belgisch Kampioen kan enkel worden behaald door
zwemmers of zwemsters die in het bezit zijn van een Belgisch
paspoort en een Belgische vergunning (VZF of FFBN)
Blz 42:

6,5 en 6,6 wordt samengevoegd
6.5
Wangedrag vóór, tijdens of na de wedstrijd en/of tijdens de start
Mauvaise conduite avant, pendant ou après la course et/ou pendant le départ.

Blad 33
OWR 4.1.2 : EXTRA BIJVOEGEN
De clubafgevaardigde dient persoonlijk, ½ uur voor de wedstrijd ter plaatse te
zijn en moet zich aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat. In geval van
afwezigheid moet hij zich laten vervangen. Als jurysecretaris laat je alle
afgevaardigden tekenen voor hun aanwezigheid. De afgevaardigde is de
enige contactpersoon tussen de club en de jury
OWR 1.9 :
HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
OWR 1.9.1 : EXTRA BIJVOEGEN
- De jurysecretaris laat alle afgevaardigden tekenen voor hun
aanwezigheid. De afgevaardigde is de enige contactpersoon tussen de club
en de jury

Kamprechtersverslag :

(indien er geen wijzigingen hieromtrent gebeuren binnen het

reguliere zwemmen)

- Aantal starts zwemjogging is geschrapt (om het mee te verrekenen bij de starts te
vermijden)
- aantal doktersattesten is geschrapt
- verantw veiligheid moet mee ondertekenen
- verantw medische dienst moet mee ondertekenen
- er is een ruimte voorzien om als BC opmerkingen te geven
Blad 34
OWK 1.1 : DE REGELMATIGHEIDSPRIJS :
OWK 1.2 : en zonder afmelding: schrappen
Wie in aanmerking komt voor enige prijs en en zonder afmelding niet
aanwezig is op de uitreiking ervan, zal verplicht worden de kosten ervan te
dragen. Deze kosten worden jaarlijks bepaald.
 Mail van Wouter Georges ivm onze opmerkingen op het verslag van de RVB:
Wouter gaat hier uitgebreid op terugkomen na de eerstvolgende vergadering van de
RvB van 15 januari 2015

Verslag Vlaams Sportbestuur Openwater 17/01/2015
Pagina 3 van 5

 Mail van VZF ivm opstart kennisbank:
Is een mail van Luc Vandermaele uit Oost-Vlaanderen dewelke doorgestuurd is door
de VZF naar Ria Flieberg OVL en Jef Hufkens VSB-OW.
Is een vraag naar oplijsting van bepaalde punten specifiek OW nl:
- oplijsting van de OVL clubs waar men terecht kan om ook OW te zwemmen
- overzicht van de locaties waar de sport kan beoefend worden
- wetgeving
- info mbt ruimtelijke ordening ed
Het enige wat wij als VSB-OW effectief hierover kunnen doorsturen zijn de Clubs
dewelke aan OW zwemmen doen in OVL en de kalender doorsturen voor 2015. Voor
de rest denken wij dat mevr Flieberg beter geplaatst is om hierop te antwoorden
temeer zij ook over de juiste gegevens beschikt van de verschillende clubs.
Deze info zal dan ook worden doorgestuurd naar de heer Vandermaele.


Er zijn nog steeds geen mutsen besteld voor het nieuwe seizoen.
Reden: nog geen duidelijkheid over al of niet bestellen van voorbedrukte siliconen
badmutsen. Jan heeft reeds een dossier hieromtrent klaar. Dit zal worden besproken
met de KBZB, datum nog te bepalen.



Jef zal nadien eventueel een bestelling plaatsen voor genummerde silliconen mutsen
bij Wouter Georges, zo niet zullen het wederom latex mutsen zijn.

6.

Varia :

 De brochure 2015 is zo goed als klaar, jef zal deze naar de VZF doormailen wanneer
hij volledig klaar is, vermoedelijk vanaf half februari. Dan kan de voorlopige versie op
de site worden geplaatst.
 Na de AV van 28/03 kunnen we de definitieve versie op de site plaatsen (medio april)
Reden hiervoor is de plaatsen van de commissieleden dewelke nog moeten ingevuld
worden.
 Als VSB-OW krijgen we regelmatig de opmerking van uit de clubs dat de site van de
VZF niet zo gebruiksvriendelijk is wat betreft om iets op te zoeken, grootste vb
hiervan is het vinden van de verslagen van de verschillende sportbesturen, specifieke
zaken OW (regl en dergelijke, dit is nogal omslachtig.
Het zou misschien beter zijn om enkele grote tabbladen te plaatsen en daar alles achter
te steken met betrekking tot deze vakken.
Vb: zwemmen – openwater zwemmen – waterpolo – synchro – verslagen ……..
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TO DO’S

Wat moet gedaan worden?

Wie?

Voorlopige brochure doorsturen en op het net laten
plaatsen
Definitieve brochure op het net laten plaatsen JEF
Onze collega’s van de FFBN uitnodigen voor onze
vergadering Nationaal in Berchem op 28/03
Handleiding schrijven voor MM en TM wat betreft
openwater en doorsturen ter controle naar het VSBOW
Auditorium laten vastleggen voor de presentatie MM
en TM op 25/04
Badmutsen aanvragen bij de KBZB (Wouter
Georges)

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef
Jef

Medio april
asap

Joeri Jacobs

asap

Jef via de VZF

Asap

Jef

asap

Start vergadering : 09u30
Einde vergadering : 12u15
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