VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
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17/12/2016 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens, Franky Joos, Jef Hufkens, en Jan Cocquyt

Michel Hougardy FFBN (steeds welkom op onze vergaderingen)
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 17 december werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Verslag interprovinciaal beraad van 26/11/2016 (zie algemeen laatste punt)
3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op alle ontvangen e-mails
4. Algemeen :
 Er is binnen de FINA reglementen niets gewijzigd wat betreft structurele reglementen
openwater, dus hoeven wij wat FINA betreft, binnen ons reglement ook geen aanpassingen te
doen.
 Wel gaan we binnen het reglement wel enkele wijzigingen doorvoeren, enerzijds om alles
conform te maken met het reguliere zwemmen.
 Jef zal de voorgestelde wijzigingen binnen het reglement doorsturen aan Michel Hougardy van
de FFBN om alzo nationaal op dezelfde lijn te zitten en het nationaal te kunnen goedkeuren..
 Wanneer het nationaal is goedgekeurd zal Jef een aangepaste versie van het openwater
zwemreglement doorsturen naar Wouter Georges om aan onze verplichtingen voor 2017 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Net zoals in het seizoen 2016 zal er door het VSB-OW in 2017 ook 1€ / start worden gevraagd
aan de inrichters. dit om de garantie te behouden voor de aankoop van de prijzen van de
kampioenenviering.
 Interprovinciaal beraad:
In het verslag kan men lezen dat de prov. OVL enkele opmerkingen heeft wat betreft het
openwater nl:
 Het OW zou niet meer aantrekkelijk zijn, omdat het geen Vlaamse kermis meer is
zoals vroeger
 Enkel de 5, 10 en 25km zijn BK’s
 Hierdoor zouden er vele zwemmers afhaken
 Er zouden geen Vlaamse kampioenen openwater meer zijn
 Er wordt ons (VSB-OW) de vraag gesteld om in te grijpen en acties te ondernemen
om het openwater terug aantrekkelijk te maken
Antwoorden VSB-OW:
 Wat het gegeven van Vlaamse kermis betreft, deze uitdrukking is zeker verkeerd. De
wedstrijden welke beslecht worden op de verschillende openwater wedstrijden zijn
nog steeds dezelfde als vroeger, alleen is er nu een zwemreglement en is alles beter
gereglementeerd, vroeger deed men maar op en alles was toegelaten. Naar zulke
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toestanden wensen wij niet meer terug te gaan. Wel is het zo dat elke inrichter vrij is
om randactiviteiten te organiseren op hun eigenste openwater zwemwedstrijd
Wat de BK’s betreft, dit is een beslissing van de KBZB en hier kunnen wij niets aan
veranderen. We hebben aan KBZB van uit het NSB-OW na het einde van het seizoen
onze evaluatie en opmerkingen wat betreft de BK’s doorgegeven maar ,……zonder
resultaat, zij wensen niets te veranderen aan hun concept.
Dat er veel zwemmers afhaken hierdoor vinden wij zeker nog niet, we zijn ook van
oordeel dat de trainers binnen de clubs de grootste verantwoordelijkheid bezitten om
zwemmers warm te maken voor het openwater, maar dat blijkt bij vele clubtrainers
nog steeds een taboe te zijn. Ergens begrijpen we dit niet, want als men ziet hoe
zowel de zwemwaterkwaliteiten en onze zomers zijn geëvolueerd hebben de trainers
naar onze mening geen enkele reden om hun zwemmers niet aan openwater
wedstrijden te laten deelnemen. Het kan ook anders, wanneer we teruggaan in de tijd
en uitslagen beginnen te analyseren stoten we frequent op zwemmers zoals bvb
Brigitte Becue, Stefan Maene, Fred De Burggraeve, Cindy Persoons, Stefan Obreno
en….., zeg nu zelf dit waren toch onze toppers in het reguliere zwemmen, of het moet
zijn dat we ons hier in vergissen. Ook zijn er momenteel trainers binnen de
topsportschool die hun sporen verdiend hebben binnen het openwater.
Wat de VL Kamp betreft verwonderd ons die vraag, we hebben namelijk reeds alle
de
de
jaren onze Vlaamse Kampioenen gehuldigd, en zelfs de 2 en de 3 plaatsen ook.
ste
Telkens is er afgeroepen bij de kampioenenviering 1 plaats en Vlaams kampioen op
de lange en korte afstanden en per categorie.
Zie ook ons reglement :

OWK 2.2.7 :



De titel van Vlaams Kampioen kan enkel worden behaald door zwemmers of
zwemsters die in het bezit zijn van een Belgisch paspoort en een Vlaamse vergunning
(VZF)
Zullen hier ook Sepp over spreken op 04/01/2017
Ons vragen om in te grijpen en acties te ondernemen om het OW aantrekkelijker te
maken is redelijk kort door de bocht, het is niet aan ons alleen om dit te doen,
iedereen maar dan ook iedereen kan voorstellen ter verbetering indienen, deze
voorstellen zullen steeds au serieus worden behandeld naar goeddunken en steeds
met het beste voor onze zwemmers voor ogen. Het beste vb hiervan is de
kampioenenviering die we danig onder de loupe zullen nemen, er zal zelfs een
werkgroep opgericht worden om dit te optimaliseren, dit zou ook kunnen voor de
openwater wedstrijden in het algemeen, hier staan wij zeker voor open .
Ook zijn we ervan overtuigd dat ook de inrichtende clubs zelf hier zeker hun steentje
kunnen bijdragen door met zoveel als mogelijk zwemmers te gaan zwemmen op de
andere openwater wedstrijden en niet alleen massaal op de eigen wedstrijd komen
zwemmen.

5. Varia :
 We hebben op datum van 4 januari 2017 een gesprek met Sepp Meyers ivm enkele vragen
over hoe wij de toekomst van het openwater verder bekijken.
 voorlopig nog geen storting van uit de FFBN, zelfs niet pro rata, zelfs geen antwoord.
 Jef zal in de loop van het voorjaar 2017 opnieuw een oproep doen om eventuele kandidaat
inrichters te ronselen voor de kampioenenviering 2017.
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen. Wel is er afgesproken om met
volledige nieuwe nrs te beginnen, dit om zo weinig mogelijk gaten te laten. Prijs nieuwe
siliconen badmutsen te betalen door de clubs 8 €.
 Franky was aanwezig op het openwater congres in Nederland, in grote lijnen zit men op
dezelfde golflengte als in België. Wel spelen zij terug met het idee om een Belgisch –
Nederlands kampioenschap te doen, en hier is de naam Willebroek gevallen als organisatie.
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter 2 controle

Jef

Laatste controle brochure naar de clubs toe

jef

Online laten plaatsen van de openwater brochure 2017
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2017
toe
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Reglementen en OW brochure aanpassen
Gewijzigde reglementen door sturen naar de KBZB
Nieuwe reglementen nationaal laten goedkeuren
Goedgekeurde reglementen copieren voor de
kamprechters OW en de commissieleden
Voorgedrukte mutsen bestellen

Jef
Franky

Tegen
wanneer?
einde Januari
2017
Einde februari
2017
Feb-Ma/2016
Medio jan/2017

Jef
Jef
Jef
Jef
jef

Jan/feb 2017
Maart 2017
15/01/2017
asap
April 2017

Jan

Februari 2017

de

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u55

Volgende vergadering : zaterdag 28 januari 2017 om 09u30 in het Huis van de Sport te
Berchem

Prettige Feestdagen
en een
Gezond 2017
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