VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
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1.

Jef Hufkens

Goedkeuring vorig verslag

 Huidig verslag van 23 januari werd na voorlezing goedgekeurd
2.

Inkomende post / mails :

 Michel Hougardy ivm de aanpassing van de reglementen (zie algemeen)
 Mail van Wouter ivm Swimming Time Trials gedurende de Open Waalse
kampioenschappen en de Vlaamse Kampioenschappen. Zie algemeen
3.

Uitgaande post / mails :

 Enkel antwoorden op inkomende mailing
4.

Algemeen :

 Er zullen dit voorjaar wederom 2 Swimming Time Trials worden gezwommen over een
afstand van 5000m als Nationaal selectiecriteria. Deze zullen doorgaan op:
 Zondag 24 januari in Charleroi
 Vrijdag 26 februari in de Wezenberg
Jef zal aan Maria Willems vragen om gedurende de trials van Charleroi het
kamprechterschap van deze trials op te nemen. Voor de Trials van de Wezenberg zal
normaal Franky Joos deze taak op zich nemen.
Wel zou men ons van zulke zaken toch wel vroeger op de hoogte mogen brengen en
geen 3 dagen op de voorhand zoals nu, dit is niet werkbaar, en hoe kunnen in
godsnaam zwemmers hiervoor inschrijven als men de aankondiging later krijgt als de
uiterste datum van inschrijving. Wel viel ons op dat de categorieën verschillend waren
voor de trials in Charleroi tegen die van Antwerpen.
 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: zie bijlage onderaan


Er zijn nog geen mutsen besteld voor het nieuwe seizoen, Jan gaat dit doen rond maart
- april.
Reden: we gaan de aanvragen voor mutsen een beetje afwachten, zodoende dat er niet
teveel overschot wordt besteld
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 We gaan dit jaar ook proberen van telkens na een openwater zwemwedstrijd een klein
verslagje met foto’s op de sociale media te plaatsen (facebook) dit om het openwater te
promoten.
 Tijdens de laatste openwater Clinique in Nieuwegein in Nederland is het Europese
Kampioenschap Openwater ter sprake gekomen welke zal doorgaan in Hoorn
Nederland.
Daar er enkel in België en Nederland nog openwater wedstrijden gezwommen worden
in schoolslag, wordt er gedacht om als nevenactiviteit een Belgisch – Nederlandse
demonstratie wedstrijd in te richten in schoolslag, dit om aan de LEN te bewijzen dat
er ook in schoolslag zwemmen binnen het openwater een markt is.
Jan heeft hiervoor een voorstel nl:
 Als VSB-OW zouden wij via de clubs een uitnodiging versturen met de vraag
dat hun zwemmer (ster) hieraan wil deelnemen. Uiteraard ook de zwemmers
van onze Waalse clubs
 De criteria zullen zijn in eerste instantie de 3 eerste uit het BK korte afstand van
vorig seizoen.
 Naar gelang de antwoorden hierop zullen wij beslissen om er mee door te gaan
en zo ja de Nederlanders hierover in te lichten.
5.

Varia :

 De brochure 2016 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, wel voor wijzigingen vatbaar.
 Na de AV van 19/03 kunnen we de definitieve versie op de site plaatsen (medio april)
Reden hiervoor is de plaatsen van de commissieleden dewelke nog moeten ingevuld
worden.
 Jef zal de data van de vergadering van 19/03 laten verplaatsen naar 26/03 dit omwille
van de AV van de VZF.

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 26/03 ipv 19/03
Genummerde badmutsen bestellen
Clubs van de VZF en de FFBN aanschrijven voor de
demonstratiewedstrijd SS gedurende het EK in Hoorn
Data in het hvds laten veranderen van 19/03 naar
26/03

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef
Jef

Medio april
asap

Jan
Jan

Maart-april
asap

Jef

asap

Start vergadering : 09u00
Einde vergadering : 11u00
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Reglementswijzigingen vanaf 01/01/2016
Deel 1: FINA reglementen.
OWS 1.1 :
OPENWATER ZWEMWEDSTRIJDEN moet een wedstrijd zijn die doorgaat in natuurlijk
water zoals rivieren, meren of zeeën.
OPEN WATER ZWEMMEN wordt omschreven als elke wedstrijd die doorgaat in
rivieren, meren, zee, oceanen of waterkanalen met uitzondering van 10kmwedstrijden.

OW reglementen voor wedstrijden in België :
NOWC is overal vervangen door NSB-OW
Blz 18
OWR 1.4.11 :

Blz 20
OWR 1.9.1 :
-

Blz 23 :
OWR 2.3.2 :

rode tekst bijvoegen
Als een kamprechter meent dat een zwemmer onrechtmatig voordeel heeft behaald
uit de start kan hij tegen deze zwemmer een sanctie treffen.
Een uitsluiting voor starten vóór het fluitsignaal moet worden vastgesteld en
bevestigd door zowel starter als kamprechter samen.
SCHRAPPEN
De zwemmers die aan de start verschenen doch wegens een te lage
watertemperatuur verkozen niet te starten : “FORFAIT + watertemperatuur” (FF +
°C).
rode tekst bijvoegen
a) de maximum koerslengte per wedstrijd wordt als volgt samengesteld
(dit is niet van toepassing op het Belgisch Kampioenschap) :
- Benjamins, Miniemen en Seniors E en F :
3000 meter
- Kadetten, Juniors, Seniors A-B-C en D
:
onbeperkt
b) Wedstrijden in zee zijn verboden voor benjamins en miniemen.

Blz 25:

OWR 2.11 :

Medische attesten

Opgelet: Medische attesten worden niet meer aanvaard! Deze regel is geldig
voor alle disciplines en voor alle Belgische kampioenschappen.
Schrappen:
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
door het sturen van een e-mailbericht (of gelijkwaardige schriftelijke kennisgeving) aan
de verantwoordelijke voor de inschrijvingen met kopie aan het Algemeen Secretariaat
van de KBZB (info@belswim.be). Elke onaangekondigde afwezigheid of terugtrekking aan
de start tijdens het Belgisch Kampioenschap zal bestraft worden met een reglementaire
administratieve kost (zie verder > Inschrijvingsrecht / Administratieve Kost).

Blz 27:
OWR 3.4.2 :

rode tekst schrappen
De organisator kan , behalve wegens de reden vermeld in OWR 3.5.1, de wedstrijd
enkel annuleren wegens omstandigheden van heerkracht. De ingeschreven clubs
moeten ten laatste 24 uren voor de eerste start per telegram of telefonisch
verwittigd zijn. Ter bevestiging kan men van andere communicatiemiddelen gebruik
maken. (vb.: radio, T.V., pers, …).

OWR 3.5.4 : rode tekst bijvoegen
uiterste inschrijfdatum (max 7 dagen voor wedstrijddatum)

BLZ 29:
OWR 3.7.1 :

rode tekst bijvoegen
Er wordt verplicht gezwommen met latex genummerde badmutsen al dan niet met
vast startnummer welke door de VSB-OW ter beschikking worden gesteld. Voor elke
stijl is een andere kleur voorzien naargelang het geslacht van de zwemmers.

OWR 3.7.2.2 : rode tekst bijvoegen
De inrichters kennen de losse startnummers toe en bezorgen de lijst zo
snel mogelijk, ten laatste 3 werkdagen voor de wedstrijd aan de
verantwoordelijke “badmutsen”. Deze zal de badmutsen de dag van de
wedstrijd verdelen. Men zal een waarborg van €5 dienen te betalen en
daarenboven 1 ½ euro voor de huur van de muts, bij het afhalen van de
badmutsen met losse nummers aan de verantwoordelijke van de
badmutsen.

Blz 31:
OWR 4.1.1 :

rode tekst bijvoegen, doorstreepte schrappen
Elke deelnemende club dient verplicht een clubafgevaardigde op te geven bij de
inschrijving.
De afgevaardigde is de enige verplichte administratieve vertegenwoordiger van de
club op de wedstrijd. Hij/Zij moet vergunninghouder zijn bij die club waarvoor hij/zij
wordt afgevaardigd, moet de minimum leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en mag
nooit een official functie in de jury waarnemen. Hij/zij dient zich te melden op het
secretariaat 45’ voor aanvang van de wedstrijd. In geval van afwezigheid moet hij zich
laten vervangen

OWR 4.1.2 :
De clubafgevaardigde dient persoonlijk, 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 4.1.2 :
Enkel de clubafgevaardigde kan de mutsen in ontvangst nemen en de aanwezigheid
van de opgegeven officials bevestigen of in hun vervanging voorzien.
OWR 4.1.3 :
De afwezige afgevaardigden worden op het officiële inschrijfformulier genoteerd.
Blz 32 :
OWR 4.3.8.1 : rode tekst bijvoegen
Het hinderen, het belemmeren of het opzettelijk contact maken met een andere
zwemmer zal tot uitsluiting leiden indien dit volgens de kamprechter als onsportief
gedrag beoordeeld wordt. Onsportief gedrag kan ENKEL worden uitgesproken bij
start of tijdens het zwemmen van een koersnummer.
Sanctie: uitsluiting voor het wedstrijdnummer
bij ernstige overtredingen kan de kamprechter beslissen dat het om wangedrag gaat.
Sanctie: uitsluiting voor alle koersen van die dag
OWR 4.4.3 :

rode tekst bijvoegen
De inschrijving dient schriftelijk (brief, fax of e-mail) en voor de uiterste
inschrijfdatum te gebeuren, postdatum geldt hierbij als bewijs. Laattijdige
inschrijvingen mogen door de organiserende club geweigerd worden. Clubs in het
bezit van Splash (team- en Meet manager) dienen hiermede verplicht in te schrijven

Blad 33

OWR 4.4.6 :
-

rode tekst bijvoegen
De inschrijving moet verplicht volgende gegevens vermelden :
Clubnaam en officiële clubafkorting
Clubafgevaardigde met naam, voornaam en licentienummer.

-

De deelnemende zwemmers met naam, voornaam en licentienummer en
nationaliteit.
Koersnummer en vast badmutsnummer.
Het benodigd aantal officials met naam, voornaam en licentienummer

OWR 4.5.2.3 :
Één genummerde badmuts wordt ter beschikking gesteld door de openwater
commissie aan een jaarlijks vastgestelde prijs.
OWR 4.5.2.4 : schrappen
Een siliconenbadmuts mag aangekocht worden. (kleur respecteren).
OWR 4.5.2.5 :
De badmutsen zullen op de eerstvolgende wedstrijd worden bezorgd aan de
afgevaardigde van de club na betaling van de totale som van de voor hun club
aangevraagde mutsen, die hiervoor het nodige document ondertekent. De
afgevaardigde staat zelf in voor de bedeling van de mutsen binnen zijn eigen club
Blz 35:
rode tekst bijvoegen
OWK 1.6.3 :
- De puntentoekenning voor elke wedstrijd gebeurt per categorie en ziet
er als volgt uit :
- 1ste plaats 450 punten
11de plaats
165 punten
de
- 2 plaats 400 punten
12de plaats
150 punten
- 3de plaats 360 punten
13de plaats
140 punten
- 4de plaats 330 punten
14de plaats
130 punten
- 5de plaats 300 punten
15de plaats
120 punten
- 6de plaats 270 punten
16de plaats
110 punten
- 7de plaats 240 punten
17de plaats
100 punten
- 8ste plaats 210 punten
18de plaats
90 punten
- 9de plaats 195 punten
19de plaats
80 punten
- 10de plaats
180 punten
20ste plaats
70 punten
- vanaf de 17de plaats ontvangen alle aangekomen zwemmers 50 punten.
- OWK 2.2.5 :
- Winnaar van elk eindklassement wordt de zwemmer die het hoogste
aantal punten heeft behaald.
- OWK 2.2.6 :
- Bij gelijkheid van punten wordt in volgorde rekening gehouden met het
aantal 1ste plaatsen, vervolgens het aantal 2de plaatsen, daarna het
aantal … plaatsen en als laatste met het aantal deelgenomen
wedstrijden.
BLZ 36:

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN OPEN-WATER

OWK 2.1 : DE ORGANISATIE
OWK 2.1.1 :
Om in aanmerking te komen dient de organisator te voldoen aan de
hoogste normen van organisatie, accommodatie en veiligheid.
OWK 2.1.2 : doorstreepte tekst schrappen
Om tot een wedstrijd tellende voor het Belgisch kampioenschap toegelaten
te worden,moet de organisator een wedstrijd inrichten zowel in vrije slag
als in schoolslag en dit voor zowel dames en heren. Men kan een Belgisch
kampioenschap inrichten voor zowel de jeugdcategorieën, of voor de
categorieën seniors of voor beide categorieën. Om een wedstrijd tellend
voor de categorie Benjamins, Miniemen en Seniors E en F in te richten mag
men slechts koersen inrichten met maximum afstanden van 3000 meter.
Om wedstrijden tellend voor Kadetten, juniors, Seniors A-B-C en D is er
een maximum van 5000 meter.

OWK 2.1.2 :
De organisator organiserende club dient de NOWC het NSB-OW voor de
kalenderzitting schriftelijk in kennis te stellen van zijn kandidatuur.
OWK 2.1.3 :
Na de kalenderzitting zal de NOWC de KBZB op de hoogte brengen van de
organisatie van het Belgisch kampioenschap (“korte” afstand, “lange”
afstand en/of marathonzwemmen).
Na de kalenderzitting zal het NSB-OW aan de Raad van Bestuur een
voorstel en een advies overmaken over de ontvangen kandidaturen voor de
organisatie van het Belgisch Kampioenschap
OWK 2.1.5 :
Er wordt niet toegestaan om op éénzelfde dag, twee of meer wedstrijden
tellend voor kampioenschappen in te richten op verschillende locaties.
OWK 2.1.4 :
Bij annulatie van een wedstrijd wegens te lage watertemperatuur (zie OWR
3.3.5) worden er geen BK punten toegekend.
Bij een watertemperatuur onder de 16°C dient de wedstrijd te worden
afgelast. Ook bij een watertemperatuur van meer dan 31°C mag er niet
worden gezwommen
OWK 2.1.7 :
Bij het stopzetten van een wedstrijd wegens omstandigheden, zullen de
zwemmers die hun wedstrijd reglementair beëindigd hebben alvorens de
stopzetting, hun punten ontvangen en de uitslag blijft behouden. Van de
overige wedstrijden die geannuleerd worden telt deze voor de betroffen
zwemmers enkel als deelgenomen wedstrijd, doch er worden geen punten
meer toegekend.

OWK 2.2 : DE PRIJZEN
OWK 2.2.1 :
Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles. De
medailles worden enkel toegekend aan zwemmers met een Belgische
nationaliteit. De buitenlandse deelnemers zullen een aandenken ontvangen
indien ze het podium halen.
Er worden 2 X 40 eindklassementen opgesteld. (BK korte en BK lange
afstand) Vrije slag en schoolslag zowel dames als heren.
En dit voor volgende categorieën : benjamins, miniemen, kadetten,
juniors, seniors A, seniors B, seniors C, seniors D, seniors E, seniors F.
OWK 2.2.2 :
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient de zwemmer
ten minste de helft van de geplande wedstrijden reglementair
uitgezwommen te hebben en bij onpaar is dit afgerond naar boven.
(Vb : 11 wedstrijden, de helft is 5,5 afgerond naar boven is 6 wedstrijden)
Bij annulatie van een wedstrijd na inschrijfdatum telt deze wedstrijd als
deelgenomen wedstrijd, doch er worden geen BK punten toegekend voor
deze wedstrijd.
OWK 2.2.3 :

Alle op de kalendervergadering goedgekeurde wedstrijden komen in
aanmerking voor de einduitslag. Bij wijzigingen en/of nieuwe organisaties
het VSB-OW na grondige controle conform de reglementen een
alsnog toelaten om een BK in te richten.

kan
organisatie

OWK 2.2.4 :
De puntentoekenning voor elke wedstrijd gebeurt per categorie volgens de
LEN puntentabel en ziet er als volgt uit :
1ste plaats
450 punten
11de plaats
165 punten
de
2 plaats
400 punten
12de plaats
150 punten
3de plaats
360 punten
13de plaats
140 punten
4de plaats
330 punten
14de plaats
130 punten
5de plaats
300 punten
15de plaats
120 punten
6de plaats
270 punten
16de plaats
110 punten
7de plaats
240 punten
17de plaats
100 punten
ste
de
8 plaats
210 punten
18 plaats
90 punten
9de plaats
195 punten
19de plaats
80 punten

10de plaats
180 punten
20ste plaats
70 punten
de
vanaf de 17 plaats ontvangen alle aangekomen zwemmers 50 punten.
OWK 2.2.5 :
Winnaar van elk eindklassement wordt de zwemmer die het hoogste aantal
punten heeft behaald.
OWK 2.2.6 :
Bij gelijkheid van punten wordt in volgorde rekening gehouden met het
aantal 1ste plaatsen, vervolgens het aantal 2de plaatsen, daarna het aantal
… plaatsen en als laatste met het aantal deelgenomen wedstrijden.
OWK 2.2.7 :
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)

OWK 2.3 : DE WEDSTRIJDEN
OWK 2.3.1 :

De KBZB kan volgende kampioenschappen laten betwisten voor de
volgende afstanden en categorieën (dames en heren / meisjes en
jongens):
YOUTH (14-15j)

:
:

5km individueel
3km Team Time Trial

JUNIORES (16-17j)

:
:

7,5km individueel
3km Team Time Trial

18 en 19 JARIGEN

:

10 km

OPEN/SENIORS

:
:

5km, 10km en 25km individueel
5km Team Time Trial

Blad 38:

HOOFDSTUK 3 : DE VLAAMSE OPEN-WATER CUP
Is een klassement waarbij alleen de deelnemers met een Vlaamse vergunning
punten krijgen toegekend. De toekenning van de punten gebeurt na
verwijdering van alle niet-Vlaamse vergunninghouders uit de officiële uitslag
van het Openwater Criterium.
OWK 3.1.3 : rode tekst bijvoegen
Alleen de op de kalendervergadering goedgekeurde wedstrijden komen in
aanmerking voor de einduitslag van de Vlaamse Openwater Cup, de enige
uitzondering hierop is het Belgisch Kampioenschap.

Bij wijzigingen en/of nieuwe organisaties kan het VSB-OW na grondige
controle conform de reglementen een organisatie alsnog toelaten om een
wedstrijd in te richten.
Blad 38:
OWK 3.3.3 : toevoegen
De puntentoekenning voor elke wedstrijd gebeurt per categorie en ziet er
als volgt uit :
1ste plaats
450 punten
11de plaats
165 punten
de
2 plaats
400 punten
12de plaats
150 punten
3de plaats
360 punten
13de plaats
140 punten
4de plaats
330 punten
14de plaats
130 punten
5de plaats
300 punten
15de plaats
120 punten
de
de
6 plaats
270 punten
16 plaats
110 punten
7de plaats
240 punten
17de plaats
100 punten
8ste plaats
210 punten
18de plaats
90 punten

9de plaats
195 punten
19de plaats
80 punten
de
10 plaats
180 punten
20ste plaats
70 punten
vanaf de 17de plaats ontvangen alle aangekomen zwemmers 50 punten.
OWK 2.2.5 :
Winnaar van elk eindklassement wordt de zwemmer die het hoogste aantal
punten heeft behaald.
OWK 2.2.6 :
Bij gelijkheid van punten wordt in volgorde rekening gehouden met het
aantal 1ste plaatsen, vervolgens het aantal 2de plaatsen, daarna het aantal
… plaatsen en als laatste met het aantal deelgenomen wedstrijden.
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)

Blz 41:
6.4
Onsportief gedrag (Hinderen of belemmeren van een andere zwemmer(s) / zwemster(s),
zogzwemmen)
Conduit antisportive (gêner un autre nageur).
Blz 43 :
OWB 1.4.1 :
Het aantal officials wordt als volgt
- 1 of 2 zwemmers
- 3 tot en met 9 zwemmers
- 10 tot en met 19 zwemmers
- vanaf 20 zwemmers
-

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

30
40
50
60
70
80
90

zwemmers
zwemmers
zwemmers
zwemmers
zwemmers
zwemmers
zwemmers of meer

samengesteld voor openwater
:
geen, doch gewenst
:
1 jurylid, niet-zwemmer
:
2 juryleden, niet-zwemmers
:
3 juryleden, niet-zwemmers
of
2 juryleden, niet zwemmers
en 1 jurylid zwemmer
:
4 juryleden (max 2 zwemmers)
:
5 juryleden (max 2 zwemmers)
:
6 juryleden (max 2 zwemmers)
:
7 juryleden (max 2 zwemmers)
:
8 juryleden (max 2 zwemmers)
:
9 juryleden (max 2 zwemmers)
:
10 juryleden (max 2 zwemmers)

Enkel voor het Belgisch kampioenschap1 official verplicht te leveren vanaf één
ingeschreven zwemmer

