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

26/11/2016 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Jef Hufkens, Franky Joos en Jan Cocquyt
Roland Montens (mobiliteitsproblemen)
Werner Buls en Gino Buelens
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 26 november werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail van KBZB ivm het BK openwater: zie algemeen bij Belgische Kampioenschappen
 Mails van Luc Luyckx VWZ, GBZ, Bjorn Simpelaere GOLD ivm de prijsuitreiking op de
kampioenenviering : zie algemeen bij evaluatie kampioenenviering
 Mail van Franky Moelaert BYK ivm normen waterkwaliteit: dit zal nagevraagd worden en
nadien aangepast worden in het reglement
 Mail van Franky Moelaert BYK ivm het aantal dalingen binnen het OW zwemmen:
Hier wordt hoofdzakelijk gevraagd om triatleten of mensen van FROS te laten deelnemen met
een dagvergunning, hier is door ons negatief op geantwoord omdat dit niet een materie is voor
ons maar voor de VZF en/of de KBZB, wel zijn we ervan overtuigd dat de inrichters van een
openwater wedstrijd zelf ook zeer veel kunnen bijdragen om het aantal deelnames op OW te
verhogen en hier is BYK zeker geen goed voorbeeld van met dit jaar 15 deelnames op het
ganse seizoen waarvan 11 op hun eigen wedstrijd. Dit kan zachtjes gezegd veel beter.
 Mail van Richard Broer (NL)ivm hun openwater congres te Nieuwegein

3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op de inkomende mails
4. Algemeen :
 Tijdens de vergadering van december gaan we de reglementen onder de loupe nemen en
aanpassen waar nodig, zeker om alles conform te maken met het reguliere zwemmen
 Jef zal de voorgestelde wijzigingen binnen het reglement doorsturen aan Michel Hougardy van
de FFBN om alzo nationaal op dezelfde lijn te zitten en het nationaal te kunnen goedkeuren.
 Wanneer het nationaal is goedgekeurd zal Jef een aangepaste versie van het openwater
zwemreglement doorsturen naar Wouter Georges om aan onze verplichtingen voor 2017 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Jef zal een nieuw reglement laten afdrukken voor alle kamprechters OW en de
Commissieleden, deze zullen verdeeld worden met de KR vergadering ergens in april 2017.
Jef zal vragen aan de VZF dat dit door hun kan worden betaald.
 De data’s van de LEN European Openwater Swimming Cup 2017 zijn gekend nl:
 26/03/2017 10 km Eilat (Israel)
 01/07/2017 10 km Barcelona (Spanje)
 05/08/2017 7.5 km Navia (Spanje
 ??/08/2017 ??
Bled (Slowakije)
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26/08/2017 ??
Kopenhagen (Denemarken)
Finale: 16_17/09/2017 5 & 10 km Bracciano (Italië)

Belgische kampioenschappen openwater 2017:
 De RVB heeft onze opmerkingen besproken en blijft bij hun genomen beslissingen en wenst
het vernieuwde BK-concept ongewijzigd te behouden (zie verslag van de RVB van
18/10/2016).
 De RVB heeft beslist om de organisatie van de BK’s openwater 2017 opnieuw toe te kennen
aan VWZ Willebroek op 26 en 27/08/2017, ook de 25 km mag deel uitmaken van het BK
programma, op voorwaarde dat de organisatiekosten ten laste van de KBZB ongewijzigd
blijven tov 2016. (zie verslag van de RVB van 18/10/2016).
Op 26 augustus zal dan het BK 25 km, 10 km en de 7.5 km gezwommen worden.
Op 27 augustus start men met het BK 5 km en daarna komen de wedstrijden van het
Openwater Criterium.
 Jef zal de brochurebladeren aanpassen ivm de BK’s
Evaluatie kampioenenviering 2016 in menen:
 De organisatie was zeer goed, het was een fijne locatie, uiteraard wel ver voor sommige
clubs, zeker met slecht weer.
 Ook de bediening, catering en geluidsinstallatie was in orde.
 Vooral de zelfgemaakte spaghetti en andere etenswaren waren een schot in de roos
 Een dikke proficiat aan Pascal en zijn ganse MZK team
 Het startuur om te beginnen met de prijsuitreiking (21u30) was ok, ook de volgende jaren zal
dit startuur voorlopig zo blijven.
 De prijsuitreiking gespreid doen was zeker een goede keuze, we hebben bijna geen
oponthoud gekend. Zeker blijven doen in de toekomst.
 De prijsuitreiking zelf is vlot en ordelijk verlopen, de prijzen zelf waren meer dan in orde.
Jef zal voor 2016 een oproep doen om inrichters te ronselen voor de kampioenenviering.
 Wel waren er enkele personen die het niet eens waren met ons reglement inzake het afhalen
van prijzen waarvan de laureaat niet aanwezig was, en dat deze prijs moest betaald worden
net zoals de vorige 3 jaren.
 In verband hiermee gaan we het hele concept prijsuitreiking eens bekijken.
Mogelijke officieuze voorstellen:
 VWZ stelt voor om dit in te kaderen in een zwemontmoeting op zaterdag of zondagnamiddag,
en nadien de prijsuitreiking te doen.
 Proberen om promotie te maken voor het openwater
 Misschien beginnen met de verschillende uitreikingen en nadien gezellig samenzijn
 Variëteit geven in prijzen (trofeeën en/of naturaprijzen) en verschillend voor de bepaalde
klassementen
 Er moet de mogelijk zijn om af te melden tot een bepaalde datum na het einde van het
seizoen. De afgemelde laureaten zouden dan geen trofee ontvangen
 Een werkgroep oprichten om de kampioenenviering terug aantrekkelijk te maken, deze
werkgroep zou moeten bestaan uit:
- leden van het VSB-OW
- inrichters
- clubs dewelke reeds een kampioenenviering hebben ingericht
- zwemmers en ……….
Werner Buls wil deze werkgroep leiden en gastheer zijn, wordt vervolgd…

5. Varia :
 Er waren dit jaar weer fouten geslopen in de uitslag van het openwater kampioenschap
vanwege de 2 aparte klassementen die nadien moeten worden ineengeschoven om allerlei te
klassementen te bekomen.
Volgend seizoen 1 lijst maken waar de korte en de lange afstanden samen in worden vermeld
en de voorlopige uitslagen vroeger doorgeven ter controle.
Roland zal een voorbeeld van een nieuwe uitslag voor 2017 maken en doorgeven aan de
commissieleden zodoende dat er meerdere controles zijn om eventuele fouten te vermijden
 ZGEEL heeft de facturen voor tussenkomst in de trofeeën zoals afgesproken doorgestuurd
naar de beide federaties; (VZF 500 euro, FFBN 500 euro enkel de VZF heeft aan zijn
verplichtingen voldaan, de rest heeft het VSB-OW bijbetaald met het geld van de 1 euro/start
ontvangen van de inrichters zoals afgesproken, waarvoor onze dank.
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 Jef heeft naar de FFBN nog een rekening gestuurd pro rata om hopelijk de kost van de 14
trofeeën terug te krijgen . wait en see…, voorlopig nog geen storting.
 Jef heeft de lijst van de niet-afgehaalde trofeeën doorgestuurd naar de VZF en de FFBN.
 Franky gaat in de loop van december 2016 of ten laatste januari 2017 de lijsten van de
mutsen doorsturen ter controle naar de clubs, om de nodige wijzigingen en/of bestellingen van
nieuwe mutsnummers van start te laten gaan.
 Jef zal de nieuwe brochurebladen voor 2017 doorsturen naar de clubs voor een eerste
controle. Alles zal in de loop van januari en februari nog eens ter controle aangeboden worden
alvorens alles online te plaatsen.
 Jef zal in de loop van het voorjaar 2017 opnieuw een oproep doen om eventuele kandidaat
inrichters te ronselen voor de kampioenenviering 2017.
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen. Wel is er afgesproken om met
volledige nieuwe nrs te beginnen, dit om zo weinig mogelijk gaten te laten. Prijs nieuwe
siliconen badmutsen te betalen door de clubs 8 €.
 Er zal op 4 januari om 10u30 een kleine vergadering plaats vinden op onze vraag met Sepp
van de VZF. Hier gaan we enkele zaken oplijsten en bespreken met de Sepp die het daarna
zal voorleggen aan de VZF. (Jef, Jan en Franky gaan). De vergadering zal doorgaan in het
Ramada hotel om 10u30.
 Jan zal na ons gesprek met Sepp de genummerde siliconen badmutsen bestellen net zoals
het afgelopen seizoen.
 Zaterdag 03/12/2016 is er ook een openwater Congres met een bijhorende Clinique in
Nieuwegein in Nederland. Franky zal proberen daarop aanwezig te zijn en hiervan verslag uit
te brengen.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe

Jef
jef

Online laten plaatsen van de openwater brochure 2016
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2017
toe
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Nieuwe voorgedrukte silliconen badmutsen bestellen
Sepp de data laten weten van bijeenkomst
Kampioenenviering optimaliseren
Werkgroep maken rond de kampioenenviering 2017
Verslag maken van het OW congres in NL
Nieuwe lijsten puntentelling maken voor 2017

Jef
Franky

Tegen
wanneer?
december 2016
Einde januari
2017
Feb-Ma/2017
Medio jan/2017

Jef
Jef
Jan
Jef
Allen
Werner - Jef
Jan
Roland

Jan/feb 2017
asap
asap
asap
Maart 2017
Maart 2017
31/12/2016
asap

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u30

Volgende vergadering : zaterdag 17 december om 09u30 in het Huis van de Sport te Berchem
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