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

27/04/2013 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 27 april werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail van wouter Georges ivm een eventuele indexering van de Federale subsidies voor het
openwater: Wouter heeft onze vraag voor herindexering doorgespeeld tijdens de raad van
Bestuur KBZB naar de beide Federaties. De beide regionale Federaties zullen dit verder
bespreken in hun Raad van Bestuur.
 Mails van Jan Cocquyt, Guy Lemaie en Michel Hougardy ivm offertes van silicone badmutsen,
deze offertes zijn ook in het bezit van de KBZB voor eventueel verder gevolg. Naar volgend
seizoen toe zou het toch zeker interessant zijn om deze mutsen te gebruiken.
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de mails
 De VZF heeft op onze vraag een rechtzetting doorgestuurd naar alle clubs voor de voorstelling
van het openwater zwemprogramma van Werner Buls vandaag te Boom, waarvoor dank.
Verslag volledig onderaan
4. Algemeen :
 Jef of Franky zullen zeker ter plaatse zijn voor de Zwemtrial en voor deze wedstrijden de
verantwoordelijkheid als voorzitter van de jury opnemen.
 Roland heeft de puntenlijsten aangepast voor 2013 en doorgestuurd naar Jef, Franky en Jan
 Henri heeft reeds 2 theoretische examens afgenomen met goed gevolg (TAKO en JO), deze
officials in spe dienen nog wel hun praktijkexamens te doen. Zal gebeuren in Oostende en in
lokeren.
 Tijdens een internationale Openwater wedstrijd in Mexico hebben 2 Belgische atleten
deelgenomen:
de
de
 Brian Ryckeman behaalde een 19 plaats op de 10km en een schitterende 2 plaats op de
ste
15km. Davy Billiau behaalde op de 10km een 22 plaats.

5. Varia :
 Bijscholing : er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd worden in mei
samen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2013.
Deze vergadering zal doorgaan na de vergadering van het VSB-OW van 25 mei ek om 11u00
Jef heeft de kamprechters hiervoor reeds uitgenodigd.
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u00

Wie?

Tegen
wanneer?

Bijlage !!

27 april 2013 Voorstelling van een nieuw Openwater
Zwemprogramma van Werner Buls in Boom.
Aanwezige inrichtende clubs : SWEM, LZV, RCCC, ZGEEL, CCM, WZK, MZK, BZK, VWZ en BYK
Afwezige inrichters : ROSC en STH
Er waren en30-tal geïnteresseerden op deze uiteenzetting, er was zelfs een Waalse niet-inrichtende
club aanwezig, Rixcensart, waarvoor dank.
De afwezigen hadden ook dit maal ongelijk.
Werner heeft aan de hand van een presentatie een volledige voorstelling gegeven van het gebruik van
zijn programma.
Er werden tamelijk veel vragen gesteld waarop ook in alle eerlijkheid is geantwoord.
Ook werden we door de Willebroekse Zwemvereniging op een drankje getrakteerd, waarvoor onze
dank.
Er is afgesproken dat:
 Alle clubs (VZF en FFBN) zullen inschrijven met de inschrijf sheet van het programma Buls, dit
aan de hand van de badmutsenlijst die franky naar alle aanvragers heeft doorgestuurd
 Deze inschrijvingen kunnen automatisch worden ingeladen via het programma
 Na enkele nog te gebeuren aanpassingen aan het programma zal elke inrichtende club van
Werner het programma op clubnaam met clublogo toegestuurd krijgen zodoende dat men kan
beginnen oefenen.
 Vermoedelijke wachttijd hiervoor een kleine 3 weken

Start presentatie

13u00

Einde presentatie

15u45

Jef Hufkens
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