VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

19/09/2015 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Franky Joos, Jef Hufkens , Jan Cocquyt en Roland Montens
Maria Willems en Christophe Cornet
Michel Hougardy, Maria Willems en Christophe Cornet (FFBN)
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 19 september werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Annulatie OW wedstrijd van BYK: is een spijtige zaak waar wij als commissie niets kunnen
aan doen. Vandalisme valt niet onder onze bevoegdheid.
 Annulatie OW wedstrijd van CCM: hieraan kunnen wij ook niets verhelpen. Het aanvragen
voor de nodige vergunningen en akkoorden zijn voor de inrichtende club
 Antwoord van de KBZK ivm BK’s binnen het OW: zie speciale paragraaf punt 6)
 Offerte ivm bedrukte siliconen badmutsen : Jan heeft een offerte gevraagd bij Decathlon. Om
alle mutsen bedrukt te krijgen spreken we toch over een 2000 euro, waarvan ongeveer 1600
euro op jaarbasis. Uiteraard zouden we deze mutsen terug kunnen verhalen op de clubs zoals
vroeger reeds afgesproken via de enquete.

3. Uitgaande post / mails :
 Jef heeft de medailles besteld voor de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. De bestelling
is geplaatst bij KBZB (BK) en bij de VZF (VL K). er zijn bij KBZB 63 gouden, 45 zilveren en 27
bronzen medailles besteld. Bij de VZF zijn er 59 gouden, 43 zilveren en 24 bronzen medailles
besteld. Etienne mag de Vlaamse medailles gaan afhalen op de VZF.
 De Belgische medailles zullen naar Jef worden opgestuurd.
 Geantwoord op alle inkomende mails waar nodig
 Via de VZF en FFBN de clubs op de hoogte gebracht van de AV en kalendervergadering van
zaterdag 3 oktober 2015
 Via de VZF en de FFBN iedereen op de hoogte gebracht van de kampioenenviering van 21
november 2015.

4. Algemeen :
 Volgende clubs hebben reeds hun aanvraag tot een OW inrichting binnen gestuurd: VWZ en
BYK
 De uitslag van het openwater seizoen 2015 is in orde en staat met enige vertraging online.
Waarvoor onze dank aan de verantwoordelijke van de puntentelling, Roland.
 Er hebben dit seizoen 2251 zwemmers zich ingeschreven voor onze openwater wedstrijden,
tegen 2365 in 2014 en 2232 in 2013, dit is een gemiddelde van 187 zwemmers per wedstrijd
wat nog zeer goed is. Het openwater zwemmen zit duidelijk in de lift. Het doet ons als
commissie ook veel plezier dat we de zwemmers die zich inschrijven voor de 10 km zich ook
laten zien op een groot aantal openwater wedstrijden. Dit is zeker goed om ervaring op te
doen.
Er hebben dit seizoen 68 verschillende Belgische en 20 buitenlandse clubs deelgenomen aan
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onze wedstrijden.
 Het seizoen 2015 is zeer goed verlopen, uiteraard betreuren wij de annulatie van de
wedstrijden in Brugge (BYK) wegens vandalisme en de wedstrijd van CCM wegens het
ontbreken van de nodige vergunningen. Hopelijk laten deze mensen de moed niet zakken en
proberen zij om ook in 2016 een wedstrijd in te richten. Het zou natuurlijk mooi zijn mochten er
binnen de FFBN nog enkele organisaties bijkomen.
 Kampioenenviering OW 2015 op 21 november te Londerzeel:
 De prijzen worden besteld door Jef. Vermelden op de prijzen : OPEN-WATER EAU-LIBRE en als het kan de logo’s van de beide federaties.
 LOR zal in eerste instantie de kosten voor deze trofeeën betalen en nadien
doorfactureren aan de FFBN en de VZF volgens de afspraken gemaakt door de Raad
van Beheer in 2009. Jef zal alle prijzen laten afleveren bij Jan Cocquyt, voor verder
gevolg.
 De prijsuitreiking zal ook dit jaar starten om 21u30 net zoals de vorige 6 edities.
Misschien de prijsuitreiking ook spreiden zoals vorig jaar. Dit geeft ons een beetje
ademruimte.
 De medailles voor het BK en het VL K zullen tezamen worden uitgereikt om tijd te
sparen.

5. Varia :
 Volgende ongeschreven badmutsen zijn nog in stock : 62 gele, 82 rode, 58 blauwe en 28
groene. Hier zal rekening mee gehouden worden met de bestelling van de badmutsen voor
volgend seizoen.
 Op de AV zal er nogmaals op aangedrongen worden om vaste mutsnummers aan te vragen,
en de verantwoordelijken binnen de clubs met aandrang vragen om de bij de aanvraag van de
mutsen te zorgen dat er geen fouten staan in naam, cv nr ed alvorens deze door te sturen
naar Franky, daar voor de puntentelling de lijst van Franky heilig is.
Ook wordt er telkenmale binnen de AV op aangedrongen om het reglement te volgen wat
betreft het maken van een uitslag voor de LA. Doch zijn er zeer weinig clubs die dit ook
effectief doen. Men moet een uitslag maken open, maar ook per categorie dit om de
verantwoordelijke van de bamutsen zijn werk te vergemakkelijken. Zie OWR 3.9.3 :

Als meerdere categorieën samen geklasseerd worden, verdient het
aanbeveling om deze te splitsen voor de uitslag.
 Er zijn nog polo’s voor de officials in stock. (4 L, 8 XL en 8 XXL)en dit is onvoldoende.
Jef heeft een nieuwe bestelling geplaatst van : 5 M, 16 L, 7 XL en 2XXL zodoende dat we
terug een fatsoenlijke stock hebben en we er weer een 5-tal jaren mee verder kunnen. Deze
kosten zullen gedragen worden door het VSB-OW van de 0.5 euro/start dewelke we van de
inrichters mogen ontvangen.
 Tegen volgende nationale vergadering de reglementen eens overlopen omtrent eventuele te
nemen wijzigingen binnen het reglement. Ook de nieuwe FINA reglementen controleren op
ons reglement.
 Etienne is bezig met de data’s van de vergadering vast te leggen voor 2016, wordt volgende
week bekrachtigd. Nadien zal Jef deze aanvragen bij de VZF
de
 Tijdens de FINA wedstrijd over 10km in Hosa (Canada) behaalde Davy Billiau een 14 plaats
 Tijdens de LEN wedstrijd 10km van Hoorn in Nederland op 22_23/08 behaalden:
de
de
de
Davy Billiau een 6 plaats, Mathieu Mattelaer een 12 plaats en Wesley Joris een 13 plaats
de
bij de heren. Norah Naessens behaalde een 5 plaats bij de dames
 Tijdens het BK marathon in Willebroek behaalden :
ste
Mathieu Mattelaer bij de heren en Norah Naeesns bij de vrouwen de 1 plaats
6. Nieuwe reglementering BK’s binnen het Openwater vanaf 2016:
 Volgende beslissing werd genomen door de KBZB op de Raad van bestuur van 9 september
2015 en aan de beide federaties (VZF en FFBN) medegedeeld:
Langs deze weg kan ik u informeren dat de KBZB Raad van Bestuur op haar vergadering van
09 september 2015 kennis heeft genomen van uw brief van 10 augustus 2015, met inbegrip
van de bijbehorende alternatieve voorstellen vanwege de nationale SCOW.
Na bespreking bevestigt de KBZB Raad van Bestuur niettemin haar eerdere standpunten en
algemene principes dd. 11.03.2015 & 05.05.2015 aangaande de hervorming van de
organisatie van officiële Belgische Kampioenschappen Open Water onder de
verantwoordelijkheid van de KBZB:
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Enkel nog eenmalige jaarlijkse Belgische Kampioenschappen Open Water volgens de
officiële afstanden, wedstrijdnummers en leeftijdsgroepen/-categorieën LEN en/of
FINA.
 -Geen nationale BK-eindklassementen meer op basis van meerdere regionale
deelwedstrijden.
 Het inschrijvingsgeld per individueel wedstrijdnummer (vanaf 2016) is nog te bepalen
door de RVB.
 Het staat uiteraard de regionale OW-comités vrij om binnen hun regionale federatie
recreatieve OW-wedstrijden te organiseren op alternatieve afstanden, zwemstijlen en
leeftijdsgroepen maar de KBZB heeft hierover geen enkele verantwoordelijkheid noch
bevoegdheid.
 De KBZB zal voor deze regionale wedstrijden dan ook geen organisatierecht per club
(€ 50,00) of individueel startrecht per zwemmer (€ 1,50) meer aanrekenen vanaf
2016.
 Wat betekent dit concreet voor ons:
 Gaan wij de wedstrijd waar het BK plaats vind laten meetellen voor het nieuwe
criterium? NEEN, maar er kan wel op dezelfde dag een regionaal criterium
plaatsvinden
 Hoe gaan we de BK klassementen maken?
- Youth = 14 tem 16-jarigen
- Junioren = 17 en 18-jarigen
- Open/seniors = vanaf 19 jaar
 Gaan we werken met de leeftijden van de LEN of de FINA? FINA
 Gaan we een Time Trial inrichten of niet? JA, vrijheid aan de organisator
 Hoe gaan we het BK jaarlijks toewijzen? Volgens het BK reglement en de
NOWC zal de kandidaturen voordragen aan de RVB van de KBZB
 Gaan wij die 2 x 500 euro van de beide federaties blijven ontvangen? Jef neemt
contact op met Wouter en Johnny van der Straeten van de VZF. Indien niet
zijn wij genoodzaakt om bij de inrichters min. ½ euro meer te vragen per
start. Michel gaat informeren bij de FFBN; Volgens Wouter is dit een
volledige Regionale materie. De VZF ziet er in ieder geval geen graten in en
blijft dit doorbetalen.
 Naam van het nieuwe criterium? OPENWATER - CRITERIUM voorleggen op
de AV van 03 oktober 2015.
 Wat de wedstrijden betreft voor het OW criterium zal voor het seizoen 2016
dezelfde wedstrijden worden aangehouden zoals in 2015, zowel LA en KA. Zal
wel worden herzien naar het seizoen 2017 toe.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Prijzen bestellen voor de kampioenenviering 2015
Reglementen overlopen
Vergaderzaal in Huis v/d Sport aanvragen voor 2016
Vlaamse medailles ophalen

Jef
iedereen
Jef
Etienne

Informeren over de 2 x 500euro trofeeëngeld

Jef

Medailles voor het BK ophalen

jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u45

Tegen
wanneer?
Is gebeurd
Eind Okt 2015
November 2015
Nog af te
spreken met
VZF
Is gebeurd
Worden
geleverd
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