VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

27 januari 2018 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Franky Joos, Etienne Jooris, Roland Montens , Jan Cocquyt en Jef
Hufkens

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

Jef Hufkens

De voorzitter wenst iedereen de beste wensen en een goede gezondheid in 2018 en hoopt op
een wederom schitterende samenwerking en een goed verloop in het nieuwe werkjaar
.
1.

Goedkeuring vorig verslag

 Huidig verslag van 27 januari werd na voorlezing goedgekeurd
2.

Inkomende post / mails :

 Mail van de KBZB ivm herzieningen en aanpassingen bondsreglementen: ivm deze
materie hebben wij aan onze verplichtingen voldaan tov de KBZB.
 Michel Hougardy ivm de aanpassing van de reglementen (zie algemeen)
 Mail van KBZB ivm de voorziene LEN Openwater Swimming Cup in 2018:
Leg 1 25/03/2018 Eilat (Isr)
10 km
13_15/05/2018
EK Juniors Openwater in Malta
Leg 2 31/05/2018 Gravelines (FR) 10 km
Leg 3 30/06/2018 Barcelona (Esp) 10 km
Leg 4 28/07/2018 Navia (Esp)
10 km
Leg 5 25/08/2018 Copenhagen (Den) 6 km
25-26/08/2018
BK in Willebroek
Leg 6 09/09/2018 Bled (Slo)
5 km
08-12/08/2018
EK Seniors in Glasgow (Gb)
26/09/2018
EK OW Masters in Slovenië
 Mail van KBZB ivm de voorziene FINA Openwater Swimming in 2018:
04/02/2018
Marathon Corond Santa Fé (Arg)
17/03/2018
Doha Qatar
02/05/2018
Maspalomas Gran Canaria (Esp)
20/05/2018
Seychellen
09/06/2018
Setubal (Por)
16/06/2018
Balatonmeer (Hon)
26/07/2018
Lac St-Jean (Can)
28/07/2018
Lac St-Jean (Can)
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11/08/2018
06_09/09/2018
16/09/2018
22/09/2018
24/11/2018
3.

Lac Megantic (Can)
WK Juniores in Eilat (Isr)
Chu’An (Chin)
Taiwan
Abu Dhabi (Vae)

Uitgaande post / mails :

 Enkel geantwoord op inkomende mailing
4.

Algemeen :

 Selectiecriteria openwater: alle int. Selecties gebeuren via een verplichte preselectie in
een 50m-bad, de preselecties kunnen gerealiseerd worden tijdens een 5km-trial op de
kampioenschappen van FFBN of VZF of KBZB. De selectiecommissie heeft het recht
een selectie te weigeren of toe te staan op basis van het traject dat de betrokken
zwemmer aflegde en de kwaliteit van zijn/haar prestaties. De te realiseren minima’s in
een 50m-bad zijn terug te vinden op de site van de KBZB.
 Voor het WK Juniores in Eilat Israël (07-09/09/2018) gelden volgende regels:
5km OW: max. 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
10km OW: max. 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
25km OW: max. 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
Voor het EK Juniores in Malta (13-15/07) gelden volgende regels:
Meisjes en jongens geboren in 2003 & 2004 : 5km
Meisjes en jongens geboren in 2001 & 2002 : 7,5km
Meisjes en jongens geboren in 1999 & 2000 : 10km
Maximum 3 zwemmers per land, per individuele wedstrijd en per geslacht kunnen zich
selecteren.
Voor het EK open-Water in Glasgow (GB) van 08-12/08/2018 gelden volgende
regels:
5 km openwater (max 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
10 km openwater (max 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
25 km openwater (max 2 zwemmers per land en per geslacht kunnen zich selecteren
 Er zullen dit voorjaar wederom 3 Swimming Time Trials worden gezwommen over een
afstand van 5000m als Nationaal selectiecriteria. Deze zullen doorgaan op:
 21/01/2018 op de kampioenschappen van de FFBN (momenteel geen info
hierover)
 23/02/2018 op de Vlaamse kampioenschappen
 Mei 2018 op de KBZB open
Jef zal aan Maria Willems vragen om gedurende de trials in FFBN het
kamprechterschap van deze trials op te nemen. Voor de Trials van de VZF en KBZB
zal normaal Franky Joos deze taak op zich nemen.
 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: zie bijlage onderaan
 Er zijn nog geen mutsen besteld voor het nieuwe seizoen, Jan gaat dit doen rond
maart - april.
Reden: we gaan de aanvragen voor mutsen een beetje afwachten, zodoende dat er niet
teveel overschot wordt besteld.
 We gaan dit jaar ook proberen van telkens na een openwater zwemwedstrijd een klein
verslagje met foto’s op de sociale media te plaatsen (facebook) dit om het openwater te
promoten.
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 Wel is het spijtig dat de verslagen van de vergaderingen niet zo snel meer op de site
komen, vergadering van december staat nog steeds niet op de site.

5.

Varia :

 De brochure 2018 is zo goed als klaar, jef zal deze naar de VZF doormailen wanneer
hij volledig klaar is, vermoedelijk vanaf half februari. Dan kan de definitieve versie op
de site worden geplaatst, ten laatste einde maart.
 Ook zal er een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Jef heeft naar de VZF alle schrappingen van officials doorgegeven, het zijn allemaal
officials die de laatste 3 seizoenen niet of onvoldoende hebben gewerkt als official.
Deze schrappingen zullen op de site van de VZF worden geplaatst, evenals de up to
date lijst van de officials openwater.
 Zgeel is bereid de SS interland België – Nederland op zich te nemen. Jan gaat verder
contact opnemen met onze Nederlandse vrienden.
 Na de AV in maart kunnen we de definitieve versie van de OW brochure op de site
plaatsen (medio april)
Reden hiervoor is de plaatsen van de commissieleden dewelke nog moeten ingevuld
worden.
 Jef zal opnieuw een oproep doen naar kandidaat inrichters voor de kampioenenviering
2018.
 De data van de vergadering 24/03 wordt verschoven naar 31/03, Jef gaat dit melden
aan Pascale Verbauwen.
TO DO’S

Wat moet gedaan worden?
Definitieve brochure op het net laten plaatsen
Onze collega’s van de FFBN uitnodigen voor onze
vergadering Nationaal in Berchem op 24/03/2018
Genummerde badmutsen bestellen
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Brochure bladeren opsturen naar de clubs laatste
controle
Data verplaatsen van de vergadering in maart
Verdere info vragen van SS interland B-N

Wie?
Jef
Jef

Tegen wanneer?
Medio april 2018
asap

Jan
Jef
Jef

Maart-april 2018
Jan/feb 2018
einde februari 2018

Jef
Jan

asap
asap

Start vergadering : 09u30
Einde vergadering : 12u00
Volgende vergadering : zaterdag 24 februari 2018 om 09u30 in het HvdS te Berchem
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Reglementswijzigingen openwater vanaf 01/01/2018
Blz 15 deel 2 reglementen voor OW wedstrijden in België

4. Een aanpassing wordt slechts doorgevoerd als ze unaniem door het NSB-OW
goedgekeurd wordt.
Blz 17 OWR 1.3.6:

Alle officials dragen tijdens de wedstrijd een duidelijk te herkennen teken. Zij
ontvangen dit in bruikleen van de VSB-OW en bezorgen dit terug na de wedstrijd.
Polo of jas van official openwater
Blz 26 OWR 3.1.5:

De organisatoren overhandigen aan de afgevaardigde van de Vlaams Sportbestuur
Openwater VSB-OW, 5 officiële programma’s en 5 correcte uitslagen. Dit ontslaat de
organisatoren er niet van om het verplicht aantal programma’s en uitslagen op te
sturen naar de federatie,
pascale@zwemfed.be, en naar de voorzitter van het VSB-OW
jozef.hufkens@pandora.be zijnde:
- volledige programma met inbegrip van lijst van deelnemende clubs (pdf)
- Een volledige uitslag in lenex, en in pdf
- kamprechtersverslag
Blz 39 OWB 1.1.3: Shrappen

De secretaris van de VSB-OW maakt een voorlopige lijst op van de kamprechters
aangeduid voor de wedstrijden die hij dan later doorstuurt naar de
provinciesecretarissen ter goedkeuring.
OWB 1.1.3 :
De secretaris van de VSB-OW noteert een kamprechter bevoegd voor openwaterwedstrijden op de voorprogramma’s. Hij stuurt de voorprogramma’s nu als volgt
terug naar
- de organisator
- de kamprechter
- de VZF of FFBN
- de provincie
- behoudt zelf één exemplaar
van eventuele bekerreglementen wordt telkens 1 exemplaar meegestuurd.
Blz 41 Boetes:
2. niet aanwezig zijn van een inrichter van een openwater
zwemwedstrijd op de kalendervergadering
125 euro
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