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

28/04/2012 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Gent
Etienne Jooris, Franky Joos , Jef Hufkens en Jan Cocquyt
Roland Montens

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 28 april werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
nihil
3. Uitgaande post / mails :
 nihil
4. Algemeen :
 We gaan op de openwater wedstrijden ook enquête formulieren uitdelen aan de
afgevaardigden van de clubs en dit tot en met de wedstrijd in SWEM op 14/07/2012, nadien
sluiten we de enquête af om alles te verwerken.
 We gaan 200 stuks laten drukken in het Nederlands en 20 stuks in het Frans
 Het puntensysteem voor volgend seizoen gaan we goed bekijken, we hebben al een voorstel
klaar dewelke we gaan simuleren aan de hand van de uitslag van vorig seizoen
 Alle punten die voortkomen uit de enquête moeten verwerkt zijn tegen de kalendervergadering
in het najaar om daar definitief goed te keuren of niet.
 We gaan voor dit jaar reeds opteren voor naturaprijzen tijdens onze prijsuitreiking van de
kampioenen.
 Jan en jef gaan eens informeren over de prijs van handdoeken.
 Franky zal nog eens een herinnering sturen naar alle secretariaten wat betreft de aanvragen
van de vaste badmutsen; deze mailing zal vertrekken vanuit de VZF
5.




Varia :
Franky heeft verlof in september en zal afwezig zijn op de wedstrijd van NGB
Jef en Etienne zullen normaliter overal aanwezig zijn op de openwater wedstrijden
Jan heeft verlof van 23/06 tem 07/07

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Via de VZF een herinnering sturen naar de secretariaten
van de clubs om de vaste badmutsen te bestellen

Franky

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

10u45

Tegen
wanneer?
asap
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Jaarlijkse kamprechtersbijscholing openwater
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

Etienne Jooris, Franky Joos , Jef Hufkens en Jan Cocquyt
Roland Montens
Henri Vandamme, Eric Vandamme, Franky Vanderrijst, Camiel Degrave en Jef
Brosteaux
Jef Hufkens (voorzitter)

Volgende punten zijn besproken en toegelicht op de bijscholing :
1. De kamprechters zullen het reglement toepassen volgens de geldende regels, maar uiteraard
met de nodige dosis gezond verstand
2. We gaan als kamprechter geen fouten zoeken, maar als er een duidelijke fout gebeurd tegen
het reglement gaan we deze ook bestraffen.
3. Bij uitsluitingen van onsportief gedrag (zogzwemmen en hinderen van zwemmers) steeds
dubbel checken. Zoals de vorige jaren zullen de zwemrechters de hinderende en gehinderde
zwemmer noteren en de kamprechter hiervan op de hoogte brengen.
4. De briefing voorafgaande aan de start van de koers moet zeer duidelijk zijn en liefst in de 2
landstalen indien mogelijk. De KR kan hiervoor steeds een beroep doen op een ander
persoon met kennis van het Frans.
5. Zeer belangrijk op de briefing zijn de keerpunten die moeten worden genomen (kleur van de
boeien ed), dit zeer goed duidelijk maken aan de zwemmers.
6. Wanneer u als kamprechter vind dat een zwemmer gevaar loopt, of op aanduiding van een
redder of de hulpdiensten, de betreffende zwemmer onmiddellijk uit koers halen, Veiligheid
voor alles op openwater wedstrijden.
7. Aan de start bij de naamafroeping de mutsen en de nummers zeer goed controleren, ook
controleren opdat de zwemmer aankomt met zijn muts op het hoofd, zo niet moet deze
zwemmer worden uitgesloten.
8. Bij de naamafroeping de zwemmers controleren op sieraden, festivalbandjes, horloges ed.
deze moeten worden uitgedaan of goed afgeplakt worden.
9. Een zwemmer die open wonden heeft die niet zijn afgeplakt, of een zwemmer die tape heeft
op het lichaam, niet toelaten aan de start.
10. Nooit een zwemmer laten zwemmen buiten wedstrijd
11. Wanneer u als kamprechter op een wedstrijd het programma in ontvangst hebt genomen van
de inrichters wordt er niets meer gewijzigd aan het programma, tenzij het een fout betreft
vanuit het secretariaat van de inrichtende club

Start vergadering :

11u00

Einde vergadering :

12u30
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