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

22/04/2017 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt, Franky Joos, Roland Montens en Jef Hufkens

Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 22 april werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Er zijn reeds enkele kandidaat binnen om de kampioenenviering 2017 in te richten, de knoop
hieromtrent zal doorgehakt worden met de vergadering van mei.
3. Uitgaande post / mails :
 Jan Cocquyt ivm de SS interland (zie varia)
 Jef naar Sepp ivm de affiches en/of flyers (voorlopig nog geen antwoord)
4. Varia :
 De mutsen voor het nieuwe seizoen moeten besteld worden, Jan gaat dit doen.
Er zullen volgende aantallen worden besteld:
Rode mutsen :
105 stuks, van nrs 1 tem 105
Gele mutsen :
162 stuks, van nrs 1 tem 138 , en van 151 tem 175
Groene mutsen : 53 stuks, van nrs 1 tem 53
Blauwe mutsen : 42 stuks, van nrs 1 tem 42
Bij verlies van een muts zal er latex muts worden in de plaats gegeven om te kunnen
deelnemen op de volgende wedstrijden.
 Jef zal naar alle inrichters van een openwaterwedstrijd in 2017 de vraag stellen om zo snel als
mogelijk een voorprogramma door te sturen naar Etienne en Jef (graag vóór 31 mei 2017),
deze voorprogramma’s moeten 6 weken voor de start van de wedstrijd binnen zijn op de VZF.
 Ook zal Jef vragen om bij de voorprogramma’s een lenex file toe te voegen om op in te
schrijven zodat deze ook op de site kan geplaatst worden.
 Tijdens de LEN wedstrijd in Eilat (Isr) op 26 maart heeft Vanhuys Logan een 18
ste
behaald en Mattelaer Matthieu een 26 plaats op de 10 km. Proficiat jongens.

de

plaats

 Jan Cocquyt heeft in naam van het VSB-OW een mailing laten vertrekken naar alle
openwaterclubs
Algemene info:
 De wedstrijd gaat door op zondagnamiddag 2 juli in Sluis (NL)
 Leeftijdsgroepen zijn zowel voor dames als heren :
- miniemen (2003 t/m 2006)
- kadetten (2002 en 2001)
- jeugd (1996 tem 2000)
- Senioren (1978 tem 1995)
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- veteranen (1977 tem …….)
 Klassement: beste 2 van elke categorie verdelen 10-6-4-3-2 en 1 punt
 Afstanden zijn 500 en 1000m voor iedereen
 Mutsen worden door de organisatie geleverd: oranje voor de Nederlanders en rood
voor de Belgen, de deelnemers mogen hun muts houden
 Deelname is gratis voor iedereen
 Prijzen: er is een herinneringsmedaille voor elke deelnemer en taart voor de winnende
ploeg.
 Inschrijvingen moeten gebeuren via Jan Cocquyt (jan@lorelei.be) ten laatste op 15
juni 2017.
 Die dag zijn er ook nog andere wedstrijden in Sluis waar onze Belgische deelnemers
uiteraard ook welkom zijn.
 Gelieve bij interesse voor de SS interland, graag Jan een berichtje sturen, momenteel
reeds 7 zwemmers.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Nieuwe mutsen bestellen
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Clubs vragen om hun voorprogramma’s door te sturen
alsmede de lenex inschrijffile

Jan
Roland
Jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u00

Tegen
wanneer?
asap
Juni 2017

Volgende vergadering op zaterdag 20 mei 2017 om 09u30 hvds te Berchem
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Verplichte jaarlijkse kamprechters bijscholing Open-Water
Aanwezig: Joseph Brosteaux, , Franky Joos , Frankie Vanderrijst, Jef Hufkens, en Pascale De
Saedeleer, uitgebreid met de volledige VSB-OW commissie
Verontschuldigd:
Joke De Saedeleer (werken)
Marie-José Quix (verkeerde datum in agenda)

Tijdens de vergadering zijn volgende punten aan bod gekomen:
 De reglementswijzigingen die van toepassing zijn vanaf 01/01/2017
 Het verloop van het afgelopen openwater seizoen is zeer goed verlopen met weinig of geen
uitsluitingen , en vooral zonder klachten
 De aanduiding van kamprechters en baancommissarissen voor dit seizoen. Zie bijlage
 Mogelijkheden om te fungeren als assistent kamprechter in Nederland
 De dienstdoende kamprechters zullen enkele dagen op de voorhand contact opnemen met de
verantwoordelijke van de openwater inrichting waar men fungeert als kamprechter
 Varia, vragenronde
 De lijst van bevoegdheden van officials staan op de website van de VZF


Inschrijven wedstrijden gebeurt verplicht met splash TM, de inrichtende clubs sturen
verplicht een bevestiging van inschrijving door naar de inschrijvende clubs



Jef zal het formulier doorsturen naar de KR openwater om hun onkosten aan te
rekenen bij de inrichtende clubs.



Naar volgend jaar toe het concept van verplichte bijscholing voor kamprechters
herbekijken.

Start bijscholing

11u15

Einde bijscholing

13u15

Jef Hufkens
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WEDSTRIJDKALENDER OPENWATERWEDSTRIJDEN 2017
KAMPRECHTER

BAANCOMMISSARIS

juni
juli
zaterdag

1 juli 2017

SWEM - SWEM VRIENDEN

OWC L - K

Joke De Saedeleer

Etienne / Roland / FFBN?

zaterdag

8 juli 2017

LZV - LOKEREN

OWC L - K

Marie-José Quix

Etienne / Roland / FFBN?

BELGISCHE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN BINNENBAD 21-23/07/2017
BELGISCHE OPEN KAMPIOENSCHAPPEN BINNENBAD 28-30/07/2017

augustus
zaterdag

5 augustus 2017

RCCC - CHARLEROI

OWC L - K

KO van FFBN

Etienne - Jef - FFBN?

zondag

6 augustus 2017

ZGEEL - GEEL

OWC L - K

Franky Joos

Etienne - Roland - Jan - FFBN?

zaterdag

12 augustus 2017

MZK - MENEN

OWC L - K

Marie-José Quix

Etienne - Jan - FFBN?

Dinsdag

15 augustus 2017

WZK - ST. NIKLAAS

OWC K

Pascal De Saedeleer

Etienne - Jef - FFBN?

zondag

20 augustus 2017

BZK - Damme - Brugge

OWC L

Frankie Vanderrijst / Franky Joos

Etienne - Roland - FFBN?

zaterdag
zondag

26 augustus 2017
27 augustus 2017

VWZ - WILLEBROEK
VWZ - WILLEBROEK

BK M - L
BK L / OWC

jef hufkens
jef hufkens / Franky Vanderrijst

Etienne / Roland / FFBN?
Etienne - Roland - Jan - FFBN?

zaterdag

2 september 2017

BYK - BRUGGE

OWC K

Pascal De Saedeleer / Joke De Saedeleer

Etienne - Franky - FFBN?

zondag

3 september 2017

GOLD

OWC L - K

Franky Joos

Etienne - Roland - FFBN?

september

OWC L - K
Open Water Criterium lang en/of korte afstand
BK L
Belgisch kampioenschap lange afstand
BK M
Marathon (7.500 en 10.000 m)
Wanneer er iemand van de Waalse Commissie aanwezig is op een wedstrijd, mag deze steeds de functie van Baancommissaris invullen

