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

25 januari 2014 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens , Jan Cocquyt en Jef Hufkens
Franky Joos (hoofdjury Flanders)

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag

 Huidig verslag van 25 januari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :

 Michel Hougardy ivm de aanpassing van de reglementen (zie algemeen)
 KBZB ivm de zwemtrials op 22/02 en 03/05 (zie algemeen)
3. Uitgaande post / mails :

 Enkel antwoorden op inkomende mailing
4. Algemeen :

 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:

FINA
Blz 10
OWS 5.4 :
De minimumdiepte van het water moet op elk punt van het parcours 1,40 meter
zijn.
Blz 12
OWS 6.17 :

(NIEUW toe te voegen)
De tijdslimiet bij een koers is 15 minuten na aankomst van de eerste zwemmer,
per 5 km voor alle afstanden tot een maximum van 120 minuten. Zwemmers
die boven de tijdslimiet zitten, moeten het water verlaten.

OWS 6.17.1 :
De kamprechter kan beslissen om de zwemmer laten verder te zwemmen, wel
heeft de zwemmer geen recht op eventuele punten of prijzen.

OW reglementen voor wedstrijden in België :
Blz 22
OWR 2.2.1 :
De indeling van de ouderdomscategorieën is dezelfde als deze bij wedstrijden
in zwembad. Enkel bij Seniors zijn er categorieën samengenomen. Dit geeft
volgende indeling :
- Benjamins
:
11 + 12 jarigen
- Miniemen
:
13 + 14 jarigen
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- Kadetten
- Juniors
- Seniors A
- Seniors B
- Seniors C
- Seniors D
- Seniors E
- Seniors F

:
:
:
:
:
:
:
:

15 + 16 jarigen
17 + 18 jarigen
19 tot en met 24 jarigen
25 tot en met 34 jarigen
35 tot en met 44 jarigen
45 tot en met 54 jarigen
55 tot en met 64 jarigen
65 jarigen en ouder

OWR 2.2.5 :
Als op het programma van een openwater wedstrijd geen enkele koers voor een
bepaalde leeftijdscategorie voorzien is dan moeten de zwemmers van deze
categorie van start gaan in de koers van een eerstvolgende categorie waarvoor
wel een koers op het programma staat.
Benjamins, miniemen, kadetten en juniors kunnen van categorie verhogen tot
de seniors A.
Seniors F, E, D, C en B kunnen verlagen tot seniors A.
Blz 23
OWR 2.3:
a) de maximum koerslengte per wedstrijd wordt als volgt samengesteld :
- Benjamins, Miniemen en Seniors E en F
:
3000 meter
- Kadetten, Juniors, Seniors A-B-C en D:
onbeperkt
Blz 24
OWR 2.8.5 : ( NIEUW toe te voegen)
Wel zal de bevoorrading steeds respectvol moeten gebeuren zowel naar de
inrichters toe als naar het milieu. Er mag niets zomaar in het water , of op
de oevers worden gegooid. Wanneer dit toch gebeurt door een zwemmer,
trainer of afgevaardigde zal dit onherroepelijk leiden tot uitsluiting van de
desbetreffende zwemmer.
Blz 33 :

OWR 4.3.5 :
Het dragen van niet-toegelaten zwemkledij, tape op het lichaam, sierraden
en/of festivalbandjes met metalen of plastiek sluiting zijn verboden, deze
moeten worden uitgedaan of worden afgeplakt.
De zwemmers zijn tevens verplicht van start te gaan met verzorgde
vinger- en teennagels.
Blz 38 :

OWK 2.1.2 :
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 2.2.1 :
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.
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BIJLAGE 2: UITSLUITINGSCODES / CODES DE
DISQUALIFICATION
4.2

Gebruik van hulpmiddelen,coaching of dragen van niet toegelaten
zwemkledij,tape op het lichaam, sierraden en/of festivalbandjes en onverzorgde
nagels.
Emploi d’aides, coaching ou porter un équipement de natation nonautorisé, tape sur le corps, bijoux et/ou bracelets de festival et ongles nonsoignés (coupés court)
 Zwemtrials : we hebben van de KBZB de limiettijden ontvangen voor de zwemtrials
wat betreft het WK, EK en EJK. Als commissie maken wij hierover toch de
opmerking dat deze limieten zeeeer scherp liggen. (scherper als in NL).
Naar onze bescheiden mening is dit niet echt een motivatie voor onze jonge atleten.
Zou het misschien geen oplossing zijn om die motivatie te bevorderen als men bvb een
haai en/of een loodsvisje moesten creëren voor de 5000m zwemtrials dewelke zou
kunnen behaald worden met tijden van bvb 80 of 90% van de limiettijden van de
trials.
 Tijdens de zwemtrials van 22/02 in Charleroi zal Franky Joos de bevoegdheid van de
dienstdoende KR overnemen voor de trials


Er zijn nog steeds geen mutsen besteld voor het nieuwe seizoen.
Reden: nog geen duidelijkheid over al of niet bestellen van voorbedrukte siliconen
badmutsen.
 Jef zal een bestelling plaatsen voor de mutsen bij Wouter Georges met de vraag of
men voorgedrukte siliconen wil bestellen, zo niet zullen het wederom latex mutsen
zijn.

5. Varia :

 De brochure 2014 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.
 Na de AV van 22/03 kunnen we de definitieve versie op de site plaatsen (medio april)
Reden hiervoor is de plaatsen van de commissieleden dewelke nog moeten ingevuld
worden.
 De vergadering voorzien in Maart in Berchem (nationaal) zal doorgaan op dezelfde
datum als de AV van de VZF in de Pinte, vermits wij de zaak R. Vercruyssen
bespreken kunnen we niet op de AV aanwezig zijn in de Pinte.
 De vergadering van het VSB-OW dewelke voorzien was voor 22/02 zal wegens de
zwemtrials worden verschoven naar zaterdag 01/03 in het huis van de sport in
Berchem. Jef zal via Pascal van de VZF deze datum verplaatsing aanvragen.
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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 22/03
Vergadering van 22/02 verplaatsen naar 22/03
Badmutsen aanvragen bij de KBZB (Wouter Georges)

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef
Jef

Medio april
asap

Jef
Jef

asap
asap

Start vergadering :
Einde vergadering :

09u30
11u15
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