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27/02/2016 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens, Jan Cocquyt en Jef Hufkens
Franky Joos (kamprechter op de VL K)

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 27 februari werd na voorlezing goedgekeurd
2.






Inkomende post / mails :
Mail BELSWIM ivm openwater trials (zie algemeen)
Mail BELSWIM ivm wijzigingen binnen de FINA voor OW (zie algemeen)
Mail BELSWIM ivm leeftijdscategorieën LEN (zie algemeen)
Mail Jan Cocquyt ivm EK in Hoorn (zie algemeen)
Mail Sepp ivm een recreatieve OW wedstrijd. op deze vraag van Geeraardsbergen om die
wedstrijd op te nemen in de kalender is negatief op geantwoord. reden: er is op die dag een
officiële openwater wedstrijd in Lokeren (SWEM) en deze wedstrijd verdiend al onze
aandacht, ook is Geeraardsbergen een Sporta club en geen lid van de VZF.

3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de verschillende mails
4. Algemeen :
 Tijdens de zwemtrials van gisteren 26/02/2016 in de Wezenberg heeft Franky de leiding op
zich genomen. Er waren 3 deelnemers nl: Nora Naessens, Eliot Sodemann en Jarne
Woutermaertens, geen van hen heeft echter de limiet behaald.
 Vanaf 1 september 2016 zal de FINA volgende wijzigingen invoeren aangaande
watertemperatuur en zwemuitrusting:
 De laagste toegestane temperatuur van het zwemwater mag max. 16° bedragen
 Temp tussen 16° en 18° moet een wetsuit en badmuts worden gedragen
 Temp tussen 18° en 20° mag een wetsuit worden gedragen
 Tem boven de 20° wetsuits verboden
Bijgevolg zijn deze bepalingen pas van toepassing voor het BK OW2017, zij zullen ook niet
mogen worden gedragen op de OS in Rio 2016.
Mening van het VSB-OW: wij wensen niet mee te doen aan deze reglementering, wij wensen
geen wetsuits toe te laten op onze wedstrijden. Volgens Jan Cocquyt is Nederland van
dezelfde mening en wensen ook geen wetsuits toe te laten. Ook hebben wij geen FINA
wedstrijden in België, enkel het BK wordt gezwommen volgens FINA, de wedstrijd in
Willebroek staat op de LEN-kalender.
Wij zullen sowieso een uitzondering op de FINA regels aanvragen voor onze BK’s
 De leeftijdscategorieën voor de LEN zijn aangepast. Daar wij werken met de
leeftijdscategorieën van de FINA is dit voor ons niet van toepassing.
 EK in Hoorn Nederland:
 Jan heeft reeds naar alle zwemmers en clubs dewelke de eerste 3 plaatsen hebben
bezet op het BK OW 2015 in SS een mailing verstuurd
 Momenteel heeft Jan reeds 14 zwemmers die wensen mee te doen aan deze
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demonstratiewedstrijd in SS in Hoorn
De wedstrijd zal doorgaan op vrijdagavond 15 juli 2016 met 2 starten nl: 1 om 19u15
(1km) en 1 om 20u00 (2km), dames en heren zullen tezamen starten
 Er wordt ook een Belgische kamprechter gevraagd voor deze wedstrijden. Jef of
Franky zullen deze wedstrijd moeten gaan leiden
 1km is voor de cat. -14j, 15-16, en veteranen (vanaf 40 en +)
 2km is voor de jeugd 17-21 en de sen 22-39
 Nederlands reglement voor deze wedstrijd is enkel niet hinderen, klassement voor
eerste 2 van elke leeftijdscategorie volgens punten nl: 10, 6, 4, 3
 Zij zullen zelf zorgen voor badmutsen, rode voor de Belgen, oranje voor de
Nederlanders.
 Inschrijfgeld is gratis voor de geselecteerde zwemmers, andere gegadigden 6 à 7
euro
 Voor iedereen een herinneringsmedaille en een taart voor de winnaars
 Inschrijvingen via Jan Cocquyt ten laatste vóór 3 juli 2016
 Bijscholing kamprechters: er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd
worden tezamen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2016. Dit
zal gebeuren na de reguliere vergadering van het VSB-OW op 23 april ek. Jef zal de
kamprechters uitnodigen.
 Er zal ook nog een aanvraag om inrichting van de kampioenenviering van het seizoen 2016
verstuurd worden naar alle secretariaten, dit zal gebeuren door de VZF, nadien zal de brief
ook op het net worden geplaatst.


5. Varia :
 Franky heeft de mutsenlijst van 2015 aan de verschillende clubs gestuurd, zodoende kunnen
de clubs hun mutsen aanvragen voor het nieuwe seizoen 2016, is reeds lopende. We zullen
wachten tot na de vergadering in maart om de mutsen te bestellen.
 Roland gaat de puntenlijsten aanpassen tegen de start van het nieuwe seizoen 2016 en
doorsturen naar Franky en de Jef.
 Jef zal in de brochure de leeftijdscategorieën geldend voor het openwater criterium bij
vermelden, nu staan er enkel de categorieën voor de BK’s vermeld.
 Jef gaat een voorbeeldbriefje in elkaar flansen over de manier van het gebruik van splash
binnen het openwater vooral wat betreft het ingeven van de mutsen ed. nadien zal deze brief
doorgestuurd worden naar alle secretariaten en sportsecretariaten via de VZF en de FFBN.
 Wanneer er een buitenlandse zwemmer (ster) een vast nr wil moet dit kunnen, we zullen dan
voor dit jaar per uitzondering de dag van de wedstrijd dit vast nr toekennen.
 Tijdens de AV van de provincie Antwerpen heeft Jef terug voor 4 jaar het vertrouwen
gekregen om verder te zetelen binnen het VSB-OW, normaliter is dit in Limburg ook gebeurd
voor Franky. Zodus kunnen wij als VSB-OW ons werk verder zetten met de huidige bezetting.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Onze Waalse vrienden uitnodigen voor de nat vergadering
openwater van 26/03/2016 in Antwerpen - Berchem
Bijscholing voor KR organiseren
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Uitnodiging versturen om kandidaat inrichters
kampioenenviering 2016 te organiseren
Voorbeeldbrief maken voor gebruik splash
Leeftijdscat. bijvoegen voor OW criterium in brochure
Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u30

Wie?
jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef
Roland
Jef

april 2016
Juni 2016
asap

Jef
Jef

asap
asap

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 26 maart 2016 om 09u30 hvds te Berchem
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