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

25/05/2013 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport in Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt,Franky Joos, Roland Montens en Jef Hufkens

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 25 mei werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Wouter Georges ivm ARENA Carbon-pro modellen
3. Uitgaande post / mails :
 nihil
4. Algemeen :
 Franky was ter plaatse zijn voor de Zwemtrial en heeft voor deze wedstrijden de
verantwoordelijkheid als voorzitter van de jury opgenomen.
 Tijdens deze zwemtrial heeft er niemand van de zwemmers de vooropgestelde limieten
gehaald, trouwens tijdens de zwemtrials zijn de limieten nog nooit behaald.
 Opvallend is ook dat de limieten voor de zwemtrials scherper staan dan deze in Nederland.
 ARENA Carbon-pro modellen: het VSB-OW wenst ook het verbod van deze badpakken door
te trekken naar het openwater, om alzo conform te blijven met het reguliere zwemmen. Wel
zal JH een mailing doen naar Wouter Georges om misschien via een foto duidelijkheid te
scheppen over welke 3 soorten het gaat. Er is nergens iets van terug te vinden en dat maakt
het zeker niet makkelijke voor de kamprechters.

5. Varia :
ste
 Tijdens de 1 manche van de LEN-Cup openwater in Bat Yam (Israel) heeft Brian Ryckeman
de
de
een 2 plaats, en Davy Billiau een 12 plaats behaald op de 5km.
 Eerdaags zal er zoals beloofd door Werner een clubgerelateerde versie van zijn programma
aan de inrichtende clubs worden bezorgd. Zodoende dat zij er mee kunnen starten.
 Jef zal een kalender en de openwater brochure doorsturen aan Richard Broer van Nederland
zodoende dat hij eventueel kamprechters die geïnteresseerd zijn bij ons kan laten mee
fungeren, dit om mogelijks internationale ervaringen te delen.
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Informeren bij KBZB over een eventuele foto van de
verboden badpakken

Jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

10u45

Tegen
wanneer?
asap

Bijlage !!

Verplichte jaarlijkse kamprechtersvergadering openwater
Aanwezig: Joseph Brosteaux, Henri Vandamme, Erik Vandamme, Camiel Degraeve, Franky Joos en
Jef Hufkens
Afwezig: Frankie Vanderrijst (Franky Joos zal de heer Vanderrijst nog eenmaal een extra bijscholing
geven, wanneer hij volgende bijscholing niet aanwezig is, zal hij het eerstkomende openwater seizoen
niet kunnen fungeren, dit tot en met de eerstvolgende bijscholing voor kamprechters.

Tijdens de vergadering zijn volgende punten aan bod gekomen:
 De reglementswijzigingen die van toepassing zijn vanaf 01/01/2013
 Het verloop van het afgelopen openwater seizoen
 De aanduiding van kamprechters en baancommissarissen voor dit seizoen
 Badpakkenverbod van 3 modellen van Arena. (Jef zal alle communicatie hieromtrent
doorspelen naar de kamprechters)
 Varia, vragenronde

Start bijscholing

11u00

Einde bijscholing

12u10

Jef Hufkens
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