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

21/12/2013 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Gent
Etienne Jooris, Jef Hufkens, Franky Joos, Jan Cocquyt en Roland Montens

Joeri Jacobs en Jan Ver Elst
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 21 december werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Wouter Georges ivm het aanpassen van de reglementen voor 2014. Dit moet gebeuren vóór
17 januari 2014. Jef zal een voorstel tot wijziging van de reglementen doorsturen naar onze
Waalse collega’s ter goedkeuring. Wanneer dit gebeurd is zal alles doorgestuurd worden naar
W. Georges.
 Mail van M. Hougardy ivm de openwater zwemtrial: zie hieronder bij Algemeen.
 Mail van Niek Kloots van NL ivm onze kalender voor 2014
 Mail van Wouter Verplancke GOLD ivm het verplaatsen van hun openwater zwemwedstrijd
van 14/09 naar 07/09/2014, wegens een dubbele boeking op het zwemtraject. De
aanpassingen voor de openwater kalender 2014 zijn gebeurd. Onze Waalse collega’s zullen
hiervan ook op de hoogte worden gesteld.
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoord aan de heer Niek Kloots op zijn vraag van de kalender voor 2014.
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.
 Joeri had ook reeds contact opgenomen met de mensen van Geologics om te kijken wat de
mogelijkheden waren. Zij waren geen voorstander van veel velden te veranderen binnen
splash omdat dit een internationaal programma is. Maar inschrijvingen en badmutskleuren
met nummer gebruiken was geen probleem, er zijn enkele mogellijkheden.
 Jan had reeds een proefversie gedaan met inschrijvingen en uitslag verwerking en dat ging
perfect.
 Concreet: Jan en Joeri gaan werken aan een demoversie van een totaalpakket wat betreft
openwater in Splash. Wanneer dit volledig klaar is zal er door hen getest worden. Bij een goed
resultaat, waar wij niet aan twijfelen, zal er een voorstelling volgen voor alle clubs zodoende
dat er nog dit seizoen kan gestart worden met Splash binnen het openwater. Elke
deelnemende club zal dan zoals nu voor het reguliere zwemmen dan ook rechtstreeks kunnen
inschrijven via een door inrichtende club meegestuurde lenex file. Wordt zeker nog vervolgd
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5. 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 en de verschillen met onze Waalse vrienden
binnen het reglement weg te werken.
 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 2014 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Jef zal een nieuw reglement laten afdrukken voor alle kamprechters OW, deze zullen verdeeld
worden met de KR vergadering ergens in april 2014.
6. Varia :
 Jef zal de mutsen voor het seizoen 2014 bestellen aan Wouter van de KBZB , liefst siliconen
voorbedrukte en laten afleveren bij : Franky Joos, Rijkbos 11 te 9620 Zottegem
 Aantal mutsen nog in stock : nieuwe blanco’s (latex) : 6 groene , 30 blauwe, 46 rode en 0
gele
 Te bestellen : nr 1 tot 199 gele, nr 1 tot 140 rode, nr 1 tot 120 groen en nr 1 tot 100 blauwe
badmutsen
 Er zullen dan ook moeten besteld worden van elke kleur de nrs 200 tot 230 ( dit zal
vermoedelijks om de 4 à 5 jaar moeten gebeuren)
 Jan zal deze vraag van de mutsen doorspelen aan de heer Guy Lemaire zodoende dat Guy
eens kan polsen op KBZB of er bereidheid is om te starten met siliconen mutsen,
desgevallend met een vergoeding van de clubs dewelke ze aanvragen, zoals afgesproken op
de enquete.
 De losse badmutsen dewelke gebruikt worden op een OW wedstrijd volgend op de ingerichte
wedstrijd zullen meegenomen worden door de afgevaardigden van de betreffende club.
 Jef zal aan de VZF vragen om 3 FINA handboeken 2013-2017 te bestellen voor 3 van de
commissie leden (Franky, Jan en Jef)
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Voorgestelde reglementswijzigingen doorsturen naar
Michel Hougardy om nationaal te laten goedkeuren
Goedgekeurde wijzigingen nadien doorsturen met een
nieuw reglement naar de KBZB.
Nieuwe reglementen doorsturen naar FFBN en VZF voor
op de site te plaatsen
Mutsen bestellen bij KBZB voorbedrukte siliconen

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef

15 januari 2014

Jef

asap

Jef

Voorontwerp brochure doorsturen naar de inrichtende
clubs ter tweede controle
Data wijziging van de wedstrijd van GOLD doorgeven aan
onze Waalse collega’s
3 Fina handboeken bestellen via de VZF
Vraag naar eventuele mogelijkheid siliconen badmutsen
genummerd doorsturen aan de heer Guy Lemaire
Nieuwe reglementen afdrukken na goedkeuring voor de
kamprechters

Jef

Na goedkeuring
Guy
31/01/2014

Jef

asap

Jef
Jan

Asap
asap

Jef

April 2014
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Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u45

Volgende vergadering : zaterdag 25 januari om 09u30 in het Huis van de Sport te Berchem

Prettige Feestdagen
en een Sportief,
maar vooral gezond 2014
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