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

23/04/2016 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt, Franky Joos en Jef Hufkens
Roland wegens mobiliteitsproblemen
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 23 april werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Daar onze Waalse vrienden zich onmogelijk konden vrijmaken op 26 maart is de Nationale
Vergadering van het NSB-OW verschoven naar de vergadering van april. De vergadering van
02 april wordt dus de vergadering van het NSB-OW. Onze Waalse vrienden waren evenwel
afwezig. Maria is niet meer verkozen.
 Er is nog geen enkele kandidaat binnen om de kampioenenviering 2016 in te richten,
afwachten dus..
 Mail van Wouter ivm voorstellen en/of wijzigingen Fina:
Jan had een voorstel doorgestuurd nl: het voorstel om een wedstrijd over 1500m VS en SS in
het programma op te nemen bij de FINA.
De RVB heeft kennis genomen van het voorstel, doch zullen zij dit niet overmaken noch
aanbevelen bij de FINA. De RVB is van oordeel dat de huidige officiële OWwedstrijdafstanden volstaan en dat het voorstel geen of weinig toegevoegde waarde heeft.
Er wordt reeds 1500m gezwommen op OS/WK/EK zwemmen.
Ook in NL heeft men dezelfde punten geargumenteerd doorgegeven en daar is men veel
inschikkelijker. We kunnen ons de vraag stellen opdat het openwater bij ons wel au serieus
wordt genomen.
 Mail van FINA ivm bevestiging van het niet mogen dragen van wetsuits in Rio.
 Mail van RSCM ivm afstand 5000m leeftijdscategorieën senioren E en F.
Antwoord: enkel voor het BK in Willebroek mag er 5000m worden gezwommen door de sen E
en F. , voor het openwater criterium niet, hier mogen deze mensen enkel 3000m zwemmen ,
ook in Damme – Brugge.
3. Uitgaande post / mails :
 Nihil
4. Varia :
 De mutsen voor het nieuwe seizoen moeten besteld worden, Jan gaat dit doen
 Er zullen volgende aantallen worden besteld:
Rode mutsen : 200 stuks, van nrs 1 tem 150 , en van 200 tem 250 witte opdruk
Gele mutsen :
200 stuks, van nrs 1 tem 150 , en van 200 tem 250 zwarte opdruk
Groene mutsen : 100 stuks, van nrs 1 tem 70 , en van 200 tem 230 witte opdruk
Blauwe mutsen : 100 stuks, van nrs 1 tem 70 , en van 200 tem 230 witte opdruk
Factuur op de VZF laten afleveren, de mutsen mogen rechtstreeks naar Franky worden
gestuurd
 Bij verlies van een muts zal er latex muts worden in de plaats gegeven om te kunnen
deelnemen op de volgende wedstrijden. Wel zal er het jaar nadien opnieuw een muts worden
besteld.
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 Leeftijdsgrens voor kamprechters openwater : vanaf het seizoen 2016 zal voor de
kamprechters openwater dezelfde leeftijdsgrens gehanteerd worden als voor de kamprechters
in het binnenbad binnen de VZF. (65j)
 Jef zal naar alle inrichters van een openwaterwedstrijd in 2016 de vraag stellen om zo snel als
mogelijk een voorprogramma door te sturen naar Etienne en Jef (graag vóór 31 mei 2016),
deze voorprogramma’s moeten 6 weken voor de start van de wedstrijd binnen zijn op de VZF.
 Vandaag op de aansluitende vergadering voor de kamprechters, zullen er 3 kamprechters die
de leeftijd van 65 jaar gepasseerd zijn worden gehuldigd, en bedankt worden voor hun
jarenlange inzet voor de zwemsport en het Open-water in het bijzonder.
 De OW brochure zal definitief worden online gezet.
 Er zijn momenteel 17 kandidaten voor de propaganda wedstrijd in Hoorn (NL)
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Nieuwe mutsen bestellen
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Clubs vragen om hun voorprogramma’s door te sturen
Definitieve OW brochure online plaatsen

Jan
Roland
Jef
Jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u50

Tegen
wanneer?
asap
Juni 2016
OK, is gebeurd
asap

Volgende vergadering op zaterdag 21 mei 2016 om 09u30 hvds te Berchem
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Verplichte jaarlijkse kamprechters bijscholing Open-Water
Voor het begin van de vergadering heeft de voorzitter in naam van de voltallige groep nogmaals zijn
medeleven geuit aan Pascal en Joke, naar aanleiding van het overlijden van hun respectievelijke zoon
en broer Joerik
Aanwezig: Henri Vandamme, Joseph Brosteaux, , Camiel Degraeve, Franky Joos , Franie Vanderrijst,
Jef Hufkens, Pascale De Saedeleer, Joke De Saedeleer en Marie-José Quix uitgebreid met de
volledige VSB-OW commissie

Tijdens de vergadering zijn volgende punten aan bod gekomen:
 Alle kamprechters en leden van het VSB-OW hebben een gepersonaliseerde badge
ontvangen. Deze badge dient steeds gedragen te worden op de OW wedstrijden.
 De reglementswijzigingen die van toepassing zijn vanaf 01/01/2016
 Het verloop van het afgelopen openwater seizoen is zeer goed verlopen met weinig of geen
uitsluitingen, enige minpunt was de annulatie van BYK wegens vandalisme, en CCM wegens
organisatorische problemen
 De aanduiding van kamprechters en baancommissarissen voor dit seizoen.
 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
 Uitleg nieuwe badmutsen
 Inschrijven wedstrijden gebeurt normaliter met splash, de inrichtende clubs sturen
normaal een bevestiging van inschrijving door naar de inschrijvende clubs
Huldiging van de Kamprechters dewelke moeten stoppen wegens het bereiken van de
leeftijdsgrens:
 Deze mensen worden in naam van het voltallige kamprechtercorps en het VSB-OW van harte
bedankt voor hun jarenlange inzet voor de zwemsport en voor het openwater zwemmen in het
bijzonder.
 Henri Vandamme , Joseph Brosteaux en Camiel Degraeve waren de genodigden, deze
mensen hebben vanuit het VSB-OW een geschenk mogen ontvangen.
 Ook hopen we deze mensen zeker nog terug te zien op onze openwater wedstrijden, waar we
zeker nog van hun dienste kunnen gebruik maken.

Start bijscholing

11u00

Einde bijscholing

12u50

Jef Hufkens
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