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

15/12/2018 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Inge Leeten , Roland Montens, Franky Joos, Jef Hufkens, Etienne Jooris, Geert
Vanhoof en Jan Cocquyt
Bernard Lebrun (ziekte)
Bruno Chinitor (LRZ) en Bernard Lebrun (Vielsalm)
FFBN steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 15 december werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail van IKZ ivm inrichten van de kampioenenviering (varia)
3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op alle ontvangen e-mails
4. Algemeen :
 Bespreking nieuwe organisaties openwater LRZ en Vielsalm:
 LRZ:
- aantal wedstrijden:
- Benjamins en Miniemen worden niet toegelaten om in zee te zwemmen, is reeds
beslist
- loopstart: indien het niet anders kan, geen probleem
- aankomst: de inrichtende club gaat proberen om een boot te leggen als
aankomstplaats, of een vlottend voorwerp
 Vielsalm ESNV:
- jef gaat nog eens een brochureblad doorsturen als voorbeeld (CHAT)
- data wedstrijd 17/08, nog doorsturen naar de club
- brochureblad wordt dringend
- Bernard uitnodigen op eerstvolgende vergadering van 26/01/2019
 Er zullen normaliter opnieuw selectiewedstrijden gehouden worden in een 50m- bad om zich
te selecteren voor Internationale OW wedstrijden. De selectiewedstrijden zullen doorgaan op:
 20/01/2019 Waalse jeugdkampioenschappen FFBN in Charleroi
 01/03/2019 Vlaamse kampioenschappen van de VZF
 18/05/2019 BZB open
Normaliter zullen deze selectiewedstrijd onder leiding staan van een KOF, Maria in de FFBN
en Franky binnen de VZF
Een zwemmer die een preselectietijd haalt op de 5000m indoor zal door de KBZB worden
uitgenodigd worden voor een door de KBZB bepaalde representatieve openwater wedstrijd.
Op basis van de evaluatie van het resultaat op deze betrokken testwedstrijd zal de betrokken
zwemmer al dan niet weerhouden worden voor het internationaal kampioenschap in kwestie.
Deze keuze van deze openwater testwedstrijd kan niet betwist worden en de deelname is
verplicht om een selectie te bekomen.
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 Er is binnen de FINA reglementen niets gewijzigd wat betreft structurele reglementen
openwater, dus hoeven wij wat FINA betreft, binnen ons reglement ook geen aanpassingen te
doen.
Wel gaan we binnen het reglement enkele wijzigingen doorvoeren, enerzijds om alles conform
te maken met het reguliere zwemmen. Deze reglementenvergadering zal plaats vinden in
januari per uitzondering, Jef zal Maria en Michel uitnodigen.
 Jef zal de voorgestelde wijzigingen binnen het reglement doorsturen aan Michel Hougardy van
de FFBN om alzo nationaal op dezelfde lijn te zitten en het nationaal te kunnen goedkeuren.
Wanneer het nationaal is goedgekeurd zal Jef een aangepaste versie van het openwater
zwemreglement doorsturen naar Wouter Georges om aan onze verplichtingen voor 2019 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Net zoals in het seizoen 2018 zal er door het VSB-OW in 2019 ook 1€ / start worden gevraagd
aan de inrichters. dit om de garantie te behouden voor de aankoop van de prijzen van de
kampioenenviering. Deze 1 euro zal dan vanaf nu ook bijkomen op de factuur van de VZF.
Rekeningnummer is het nummer van open water. (uitgezonderd voor de inrichtingen binnen
de FFBN, waar de 1€/start nog zal ontvangen worden bij de inrichter.
 Werken met daglicenties in open water?
- Geert wil deze zwemmers wel ingeven in assist zodat het voor de organiserende clubs en
voor Roland (opmaken uitslag) overzichtelijk blijft. I
- Inge kijkt na of we deze administratie op een makkelijke manier kunnen organiseren.
- Jef en Jan kijken het reglement na op mogelijke valkuilen.
- Volgende vergadering bekijken we dan alles en beslissen we hoe we het gaan aanpakken.
Het is immers niet de bedoeling om VZF-zwemmers te benadelen.

5. Varia :
 Er is een mailing gekomen van Christa van IKZ ivm de kampioenenviering. Zij waren heel
tevreden over dit evenement en vonden het fijn om dit te mogen organiseren. Zij bedankt ons
ook in naam van het ganse IKZ-bestuur voor de positieve feedback die wij gegeven hebben in
vorig verslag.
 Inge gaat een vb maken als brochureblad voor de Flanders Openwater 2019, ook een nieuw
voorblad voor de brochure 2019
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen. Wel is er opnieuw
afgesproken om met volledige nieuwe nrs te beginnen, dit om zo weinig mogelijk gaten te
laten. Prijs nieuwe siliconen badmutsen te betalen door de clubs 8 €.
 Nieuwsbrief, deze werd verstuurd naar alle clubsecretariaten en verantwoordelijken voor het
openwater.
 Inge heeft een lijst die bijna volledig is van verantwoordelijken binnen de clubs voor het
openwater, dit gaat de communicatie serieus verbeteren.
 Eventuele samenwerkingen tussen België en Nederland binnen het OW , momenteel geen
nieuws hieromtrent.
 Er is een rekening geopend voor de Vlaamse Sportcommissie openwater, dit om al onze
verrichtingen op een veilige en gestructureerde manier te laten verlopen.
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe
Online laten plaatsen van de openwater brochure 2019
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2019
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Reglementen en OW brochure aanpassen
Gewijzigde reglementen door sturen naar de KBZB
Nieuwe reglementen nationaal laten goedkeuren
Kampioenenviering optimaliseren
Werkgroep maken rond de kampioenenviering 2019
Goedgekeurde reglementen copieren voor de
kamprechters OW en de commissieleden
Voorgedrukte mutsen bestellen

Jef
Jef
Jef
Jef
Franky
Jef
Jef
Jef
Jef
allen
allen
Jef

Tegen
wanneer?
december 2018
Einde feb. 2019
Feb-Ma/2019
asap
Medio jan/2019
Jan/feb 2019
Maart 2019
15/01/2019
asap
Maart 2019
Maart 2019
April 2019

Jan

april 2019

Start vergadering :
09u30
Einde vergadering : 12u00
Volgende vergadering : zaterdag 26 januari 2019 om 09u30 in het HVDS te Berchem

Prettige Feestdagen
en een
Gezond 2019
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