VERSLAG NATIONAAL SPORTBESTUUR OPEN WATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

24/03/2012 nationale vergadering NSB-OW + gewone vergadering VSB-OW
Hotel Aldhem in grobbendonk
Jan Cocquyt , Franky Joos , Jef Hufkens , Michel Hougardy , Guy Lemaire en
pierre Gouverneur

Roland Montens en Etienne Jooris
Jef Hufkens , Michel Hougardy

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 24 maart werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 nihil
3. Uitgaande post / mails :
 nihil
4. Algemeen :
Voorlopige vaststellingen enquete regelmatigheidscriterium : deze punten kunnen slechts
in voegen gaan in het seizoen 2013 mits goedkeuring op de algemene kalendervergadering
in oktober 2012.
 Regelmatigheidscriterium :
 Natura prijzen algemeen aanvaard
 Niemand was te vinden voor trofeeen als prijs
 Viering zelf :
 Deuren open van de feestzaal om 19u30, unaniem Ja
 Startuur prijsuitreiking 22u00 fifty – fifty
 Wel is de meerderheid voor het spreiden van de prijsuitreiking
 Wel is de meerderheid voor de mogelijkheid tot dansen
 Een discobar is zeker niet noodzakelijk
 Wel graag een podium om gaan op te staan met voldoende tijd om foto’s te nemen
 Graag een doorlopende fotoreportage tijdens de ganse avond van de prijsuitreiking
 Badmutsen zelf :

Geen uitgesproken mening om het bestaande systeem te behouden, fifty – fifty

Silicone badmutsen met een kost van bvb 10 euro voor de bedrukking, OK hier is men
wel voor te vinden. We gaan dit verder bekijken wat de mogelijkheden hieromtrent zijn.
Misschien Bernard Moustie van Speedo hierin betrekken

De nummers op de mutsen moeten sowieso beter leesbaar zijn.
 Puntensysteem :

Meerderheid wil het bestaande systeem behouden

Wel kunnen er eventuele extra punten gegeven worden bij deelname aan een
wedstrijd in het buitenland terwijl er in eigen land geen wedstrijd wordt ingericht.

Buitenlandse wedstrijden moeten dan ook op de site worden geplaatst.
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Bij de uitslag van de lange afstand en een open klassement toch ook een extra uitslag
voorzien per categorie, puur visueel; dit is ook gemakkelijk voor de mensen die
verantwoordelijk zijn voor de puntentelling. Is ook iets wat reglementair is bepaald.

Wanneer er een buitenlandse wedstrijd doorgaat waar een zwemmer van bij ons naar
toe gaat zal er wel steeds binnen de week een officiële uitslag moeten worden
doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de puntentelling. Gebeurd dit niet zal de
zwemmer geen punten extra kunnen ontvangen.

Het puntensysteem zal moeten geëvolueerd worden, zeker wat betreft de eerste 3,4
de
en 5 plaatsen. De verstrekte punten zouden korter bij elkaar moeten liggen.
 Verbetering algemeen :

De briefing aan de start zou moeten gegeven worden in de 2 landstalen (Fr en NL), dit
is vooral een probleem langs Vlaamse kant.

Graag meer inrichtingen van openwaterwedstrijden.

Eerst de VS zwemmers laten starten op wedstrijden en nadien de SS zwemmers. Dit
kan enkel maar per wedstrijd en niet in het algemeen. Bvb wed 1 en 2 VS damesheren, wed 3 en 4 SS dames-heren. Eerst alle wedstrijden VS en nadien allemaal SS
kan niet, zuiver om praktische redenen (kleur van de mutsen, niet te jureren)

5. Varia :
 Boetes wat betreft het aantal officials tekort op wedstrijden moet worden aangepast naar
chronologie van de wedstrijden in het binnenbad
 Gevraagd wordt door de mensen van het FFBN om de verschillen voor openwaterwedstrijden
die er zijn tov het binnenbad voor kamprechters te formuleren. Dit zuiver om een opleiding
intern te beginnen voor kamprechters openwater in Wallonië.
 De start van de opleidingen openwater in Wallonië zal gegeven worden op 02 juni om 09u30
in Centre Adeps “La Mosane” in Jambes. Mevr. Deponthieux heeft de uitnodigingen
hieromtrent binnen de FFBN reeds verstuurd. Franky Joos zal de reglementeringen specifiek
voor het openwater gaan uitleggen.
 De waarden waaraan het zwemwater moet voldoen zal worden aangepast naar voorbeeld van
de FINA, en de LEN wat betreft openwaterwedstrijden.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Kalender 2012 doorsturen naar FFBN en Guy Lemaire
Verschillen formuleren binnenbad en
openwaterzwemmen, specifiek voor de kamprechters
Reglementen aanpassen wat betreft boetes en
waterkwaliteit
Tegen volgende vergadering de kamprechters uitnodigen

Jef
Jef

Tegen
wanneer?
ASAP
ASAP

Jef

ASAP

Jef

ASAP

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

12u20
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