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

23/03/2013 vergadering VSB-OW
In de Pinte , zaal Polderbos
Etienne Jooris, Jan Cocquyt,Franky Joos, Roland Montens en Jef Hufkens

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 23 maart werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail van Sepp ivm zijn vraag om aanwezig te zijn op de voorstelling van het zwemprogramma
van Werner, jef heeft daar op geantwoord dat dit zeker geen probleem is en dat daarenboven
Sepp steeds welkom is op de vergaderingen van het VSB-OW.
 Mail Herman Verbauwen ivm verplaatsing van het zomercriterium naar het eerste weekend
van juli ipv het tweede. Herman vraagt hier om op onze steun te kunnen rekenen tijdens de
AV om het zomercriterium op de data te laten zoals het vroeger was, anders kan er geen
stage meer ingericht worden.
 Mail van Wouter Georges ivm de jaarlijkse OW 5km- timetrial tijdens het open BK(algemeen)
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de mails
 De VZF heeft op onze vraag alle clubs uitgenodigd op de voorstelling van het openwater
zwemprogramma van Werner Buls op 27 april 2013 te Boom, waarvoor dank.
4. Algemeen :
 Enquête kampioenenviering
Tot nu toe zijn er slechts 14 antwoorden binnen gekomen. Voorlopig ongeveer een status quo
wat betreft de pro en de contra’s, wel zijn er enkele met bijkomende aanmerkingen. Wanneer
men alle individuele opmerkingen opneemt , blijft men voorstander van de kampioenenviering
zoals ze was, op een avond met de mogelijkheid van dansen.
Vanuit Wallonië was er zeer weinig respons.
Uitslag van de enquete:
28 stemmen tegen het nieuwe voorstel
12 stemmen voor het nieuwe voorstel
Besluit:
Voorstel wordt zeker voor dit jaar afgevoerd, er zal opnieuw een kampioenenviering plaats
vinden volgens het oude model. Daar lorelei Londerzeel reeds kandidaat was om in te richten,
is er Nationaal beslist om de kampioenenviering 2013 door te laten gaan in Londerzeel, datum
nog niet bekend.
 Het voorstel om de 5km zwemtrial te organiseren op maandag wordt goedgekeurd, Jef of
Franky zullen zeker ter plaatse zijn en voor deze wedstrijden de verantwoordelijkheid als
voorzitter van de jury opnemen. Jef verwittigd Wouter hierover.
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5. Varia :
 Inschrijfprogramma : dit seizoen proefdraaien om dan daarna definitief te beslissen wat er
mee gedaan wordt. Op 27 april hebben we nog een voorstelling in Boom georganiseerd voor
de organiserende clubs. Sepp zal hier aanwezig zijn vanuit de VZF.
 We proberen een programma van een wedstrijd van vorig seizoen in het nieuwe programma
in te geven en op basis van de wedstrijdbladen zo een uitslag te genereren.
Vertaling naar het Frans is reeds gebeurd door Michel en Franky waarvoor dank.
 B.K : nog eens bevragen bij VZF wat er gebeurt met een ‘buitenlandse zwemmer’ die onder
een Belgische licentie zwemt - of wat met een Belgische zwemmer die onder een
buitenlandse licentie zwemt ?
Antwoord hierover is zeer duidelijk: om in aanmerking te komen voor de titel van Belgisch
Kampioen moet men de Belgische Nationaliteit bezitten en dus houder zijn van een Belgisch
paspoort. Hierop worden geen uitzonderingen voorzien. De clubs zijn verplicht op eer de
nationaliteit van hun zwemmers door te geven bij eventuele inschrijvingen voor openwater
wedstriijden.
 Bijscholing : er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd worden in mei
samen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2013.
Deze vergadering zal doorgaan na de vergadering van het VSB-OW van 25 mei ek om 11u00
Jef zal de kamprechters hier op uitnodigen.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Kamprechters uitnodigen voor de jaarlijkse verplichte
bijscholing van 25 mei 2013 om 11u
Proefdraaien met het programma Buls

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef, franky

asap

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

10u00
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