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

28/03/2015 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt,Franky Joos, Roland montens en Jef Hufkens

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 28 maart werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Daar onze Waalse vrienden zich onmogelijk konden vrijmaken op 28 maart is de Nationale
Vergadering van het NSB-OW verschoven naar de vergadering in april. De vergadering van
25 april wordt dus de vergadering van het NSB-OW ipv het VSB-OW
 Er zijn voorlopig 2 kandidaturen binnen voor het inrichten van de kampioenenviering op het
einde van het seizoen nl: GOLD en LOR. Vermits er nog mag worden ingeschreven tot 1 april
zal de beslissing vallen op de Nat. Vergadering van 25 april 2015
3. Uitgaande post / mails :
 Nihil
4. Probleem beslissing KBZB ivm BK openwater vanaf 2016 :
 Volgende voorstellen willen we al zeker mee opnemen als werkpunt op het NSB-OW :
 Geen enkel BK meer in de SS voor geen enkele categorie
 BK’s enkel nog voor de lange afstanden en enkel in vrije slag
 Titel van Belgisch Kampioen LA:
 5km enkel voor Min, Kad en open categorie voor Sen. A-B-C-D
 7.5km enkel voor de Junioren
 10km enkel voor Sen. A-B-C-D open
 25km enkel voor Sen. A-B-C-D open
 Zowel voor de dames en de heren
 Zonder titel van Belgisch Kampioen LA:
 3km enkel voor Benj en open categorie voor Sen. E en F
 Zowel voor de dames en de heren


Korte afstand ( 1000, 1500 en 2000m) alles in VS en SS
Naam nog te kiezen vb Nationaal Criterium, Zomercriterium OW of ……….

5. Varia :
 De badmutsen voor het seizoen 2015 zijn besteld bij Wouter (200 gele, 150 rode, 50 groene
en 50 lichtblauwe mutsen). De mutsen zullen worden afgeleverd bij Franky thuis zodat hij zo
snel als mogelijk kan beginnen met het nummeren. Franky heeft nog niets ontvangen; Jef zal
nog eens een herinnering sturen naar Wouter.
 Voorlopig nog geen verf gevonden die zou kunnen gebruikt worden voor het nummeren van
onze badmutsen.
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 Leeftijdsgrens voor kamprechters openwater : vanaf het seizoen 2016 zal voor de
kamprechters openwater dezelfde leeftijdsgrens gehanteerd worden als voor de kamprechters
in het binnenbad binnen de VZF.
 Jef zal naar alle inrichters van een openwaterwedstrijd in 2015 de vraag stellen om zo snel als
mogelijk een voorprogramma door te sturen naar Etienne en Jef (graag vóór 31 mei 2015),
deze voorprogramma’s moeten 6 weken voor de start van de wedstrijd binnen zijn op de VZF.
 Jef zal nog een herinnering laten sturen vanuit de VZF ivm de presentatie van integratie
Splash voor het openwater.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Onze Waalse vrienden uitnodigen voor de nat vergadering
openwater van 25/04/2015 in Antwerpen - Berchem
Nieuwe mutsen voorzien van een nummer
Herinnering mutsen bestelling sturen naar Wouter
Bijscholing voor KR organiseren en kamprechters
uitnodigen
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Clubs vragen om hun voorprogramma’s door te sturen
Herinnering sturen voor presentatie Splash

jef

Tegen
wanneer?
asap

franky
Jef
Jef

Start seizoen
asap
april 2015

Roland
Jef
Jef

Juni 2015
asap
asap

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u30

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 25 april 2015 om 09u00 hvds te Berchem

Verslag Vlaams Sportbestuur Openwater 28/03/2015
Pagina 2 van 2

