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

28 januari 2017 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Franky Joos, Etienne Jooris, Roland Montens , Jan Cocquyt en Jef
Hufkens

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

Michel Hougardy
Jef Hufkens

De voorzitter wenst iedereen de beste wensen en een goede gezondheid in 2017 en hoopt op
een wederom schitterende samenwerking en een goed verloop in het nieuwe werkjaar.
1.

Goedkeuring vorig verslag

 Huidig verslag van 28 januari werd na voorlezing goedgekeurd
2.

Inkomende post / mails :

 Mail van de KBZB ivm herzieningen en aanpassingen bondsreglementen: wanneer wij
het antwoord vanuit de FFBN hebben gekregen ivm deze materie zullen wij onze
verplichtingen voldoen naar de KBZB.
 Mail van Wouter ivm Selectiecriteria openwater (zie algemeen)
 Mail van de KBZB ivm wetsuits: NSB-OW heeft reeds beslist om geen wetsuits toe te
laten binnen het openwater (zie verslag 17/09/2016)
 Michel Hougardy ivm de aanpassing van de reglementen (zie algemeen)
 Mail van KBZB ivm de voorziene LEN wedstrijden in 2017:
Leg 1 26/03/2017 Eilat (Isr)
10 km
Leg 2 01/07/2017 Barcelona (Esp) 10 km
Leg 3 05/08/2017 Navia (Esp)
7.5 km
TBC ..../08/2017 Bled (Slo)
?? km
Leg 4 26/08/2017 Copenhagen (Den) ?? km
Finale 16_17/09/2017 Bracciano (Ita) 5 & 10 km
 Mail van R. Broer (NL): er wordt gevraagd om de Nederlandse OW kalender mee op
te nemen in onze OW brochure, zij zullen dan ook onze brochure op de officiële site
van de KNZB plaatsen. Dit komt zeker in orde.
Jan zal contact opnemen met VWZ om de mogelijkheid te bekijken om een SS
wedstrijd in te leggen als vervolg op het Nl-B treffen van vorig seizoen.
3.

Uitgaande post / mails :

 Enkel geantwoord op inkomende mailing

Verslag Vlaams Sportbestuur Openwater 28/01/2017
Pagina 1 van 4

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 in Balaton Hongarije (15_21/07)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 te Marseille Frankrijk (28_30/07) gelden volgende regels:
Meisjes en jongens geboren in 2002 & 2003 : 5km
Meisjes en jongens geboren in 2000 & 2001 : 7,5km
Meisjes en jongens geboren in 1998 & 1999 : 10km
Maximum 3 zwemmers per land, per individuele wedstrijd en per geslacht kunnen zich
selecteren.
 Normaliter zullen er dit voorjaar wederom 2 Swimming Time Trials worden
gezwommen over een afstand van 5000m als Nationaal selectiecriteria. Deze zullen
doorgaan op:
 Nog niets officieel bekend, officieus 1 x op de Vl K op 24_25/02/2017 in de
Wezenberg.
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 zal normaal
Franky Joos deze taak op zich nemen.
 Het gesprek met Sepp is zeer goed verlopen, er waren geen problemen wat betreft onze
vragen naar het komende seizoen toe, wat betreft het promoten van het openwater
moeten wij (VSB-OW) feedback geven naar Sepp en Sarah over het gene wij willen
gepubliceerd zien, zij gaan dan een poster en/of publicatie voorzien voor het OW
dewelke dan kan gebruikt worden op alle organisaties binnen de clubs van de VZF. Jan
heeft reeds een tekstontwerp klaar, dit zal doorgestuurd worden naar Sepp en Sarah, we
gaan nog een mooie foto zoeken om als achtergrond te gebruiken.
 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.

5.

Varia :

 De brochure 2017 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 is in de stad Geel verkozen tot sportverdienstelijke van het jaar 2016, is een
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erkenning die men krijgt voor een totale carrière binnen de sport of sportvereniging
(Lifetime Achievement Award)
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.
Na de AV van 25/03 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.
Mailing doen naar Werner Buls om iedereen eens bij elkaar te roepen om te bespreken
waar we naar toe willen met de kampioenenviering openwater. Zeker ten laatste rond
maart 2017.
Contact opnemen met jan Ver Elst en/of Joeri jacobs om met een presentatie nog eens
duidelijk te maken hoe er moet gewerkt worden met splash vooral:
 Hoe het voorprogramma in elkaar knutselen
 Hoe in te schrijven
 Hoe leden in te brengen (badmuts en …)
Bedoeling is om echt een conforme manier van werken te verkrijgen over alle clubs
heen.
Wijzigingen nog door te voeren in het bondsreglement : art. BKOW 03 –
inschrijvingen punt 3.3 en 3.4 aanpassen en nog enkele aanpassingen. Jef zal deze
doorsturen naar Wouter

TO DO’S

Wat moet gedaan worden?

Wie?

Definitieve brochure op het net laten plaatsen
Onze collega’s van de FFBN uitnodigen voor onze
vergadering Nationaal in Berchem op 18/03/2017
Genummerde badmutsen bestellen
Werner vragen om een werkgroep op te starten voor
optimalisering kampioenenviering
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Brochure bladeren opsturen naar de clubs laatste
controle
Mail naar Maria Willems om te vragen de trials
5000m in de FFBN te leiden
Contact opnemen met jan Ver Elst wat betreft
presentatie splash
Contact opnemen met Joeri Jacobs wat betreft
presentatie splash
Brief voorstelling SPLASH van jef doorsturen aan
Jan

Jef
Jef

Tegen
wanneer?
Medio april
asap

Jan
jef

Maart-april
Uiterlijk 31/03

Jef
Jef

Jef

Jan/feb 2017
einde februari
2017
Asap, wanneer
data is gekend
asap

Jan

asap

jef

asap

jef

Start vergadering : 09u30
Einde vergadering : 12u00
Volgende vergadering : zaterdag 25 februari 2017 om 09u30 in het HvdS te Berchem
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Reglementswijzigingen openwater vanaf 01/01/2017
Blz 27
OWR 3.3.1.2 :
Volgende punten moeten voorkomen op de wateranalyse :
- E. coli/100 ml
< 2000
- intestinale enterokokken < 700
Blz 28 inschrijvingen: nieuw bij te voegen
OWR 3.6.6 : weigering van inschrijvingen:
… een dergelijke beslissing dient gegrond te zijn en te steunen op de
FINA/ VSB-OW sportreglementen openwater. Vb geen afgevaardigde of
officials meegedeeld bij de inschrijvingen en na herhaaldelijke vraag van
de organisatie, tijdsoverschrijding …)
Mondelinge weigeringen dienen ALTIJD schriftelijk bevestigd te worden.
Blz 33 badmutsen
OWR 4.5.2.5 : vernieuwd
De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden vanaf de
eerste OW wedstrijd van het seizoen. Één afgevaardigde van elke club zal hiervoor
na betaling een document ter ontvangst dienen te ondertekenen, en hij/zij zal zelf
instaan voor de verdere verdeling van de ontvangen mutsen binnen de eigen club.
Aangevraagde mutsen die op 6 augustus (ZGEEL) nog niet zijn afgehaald, worden
aangerekend aan de club en deze nummers worden terug vrij gegeven.

OWR 4.5.2.6 : schrappen
Na ontvangst van de vaste badmuts is de zwemmer verantwoordelijk voor de
leesbaarheid van het nummer. Er zal niet meer toegelaten worden dat een
zwemmer start met een onleesbaar nummer. Indien dit toch gebeurd zal de
betreffende zwemmer na de betreffende koers worden uitgesloten voor 4.1
Blz 34 regelmatigheidsprijs
OWK 1.2 :

Wie in aanmerking komt voor enige prijs en niet aanwezig is op de uitreiking
ervan, zal verplicht worden de kosten ervan te dragen. Deze kosten worden
jaarlijks bepaald. Wel zal er de mogelijkheid gegeven worden om zich af te
melden voor zijn behaalde prijs tot en met de kalendervergadering van
oktober. De afmelding zal moeten gebeuren bij de voorzitter via email
jozef.hufkens@pandora.be . diegenen die niet afgemeld hebben en toch
niet aanwezig zijn op de kampioenenviering dienen hun niet-afgehaalde
prijs te betalen zijnde 20 euro.
Blz 42 NIEUW
OWB 1.4.3 :

Om de neutraliteit van ALLE officials te waarborgen dienen zij op alle
OW wedstrijden binnen de VZF te fungeren in witte kledij. ENKEL de
door de VSB-OW, KBZB, FFBN,VZF ter beschikking gestelde polo’s en/of
T-shirts zijn toegelaten ZONDER extra logo’s of bedrukkingen. Juryleden
die zich hieraan niet houden kunnen ter plaatse als jurylid worden
geweigerd met een eventuele boete wegens ‘te kort aan officials’.
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