VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

24/11/2018 vergadering VSC-OW
Huis van de Sport , Berchem
Inge Leeten, Roland Montens, Etienne Jooris, Jef Hufkens, Geert Vanhoof en
Jan Cocquyt
Franky Joos (jurysecretaris in Oostende)
Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 24 november werd na voorlezing goedgekeurd
2.







Inkomende post / mails :
ste
Mail van LRZ om een extra wedstrijd in te richten in zee (zie varia 1 punt)
Mail van KBZB ivm kalender (zie algemeen)
Mail van KBZB ivm BK OW (zie algemeen)
Mail van Wouter (KBZB) ivm badmutsen (zie varia)
Mail van Sarah (VZF) ivm kilometervergoeding : is 0.3573 €/km vanaf 01/09/2018
Mail van Richard Broer (NL) zie varia

3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op de inkomende mails
4. Algemeen :
 Voorlopige kalender OW voor KBZB:
 12 tem 28/07/2019
WK OW in GWANGJU Korea
 01 tem 04/08/2019
Europees Jeugd Kampioenschap open in RACICE Slowakije
 24 en 25/08/2019
Belgisch Kampioenschap Juniors en Seniors + open in Willebroek
 20_25/08/2018
Wereldkampioenschap Junioren plaats ??
 Tijdens de vergadering van december gaan we de reglementen onder de loupe nemen en
aanpassen waar nodig, zeker om alles conform te maken met het reguliere zwemmen
 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.
 Jef zal, indien nodig, een nieuw reglement laten afdrukken voor alle kamprechters OW en de
Commissieleden, deze zullen verdeeld worden met de KR vergadering ergens in april 2019.
Belgische kampioenschappen openwater 2018:
 De RVB heeft beslist om de organisatie van de BK’s openwater 2019 opnieuw toe te kennen
aan VWZ Willebroek op 24 en 25/08/2019. Op 24 augustus zal dan het BK 10km en de 7.5
km gezwommen worden.
 Wel zal de 7.5km opengetrokken worden voor iedereen maar enkel de 16-17j kunnen op deze
afstand de titel van BK verdienen zowel bij de meisjes als bij de jongens.
Op 25 augustus start men met het BK 5 km en daarna komen de wedstrijden van het

Verslag Vlaams Sportcommisise Openwater 24/11/2018
Pagina 1 van 4

Openwater Criterium.
 Jef zal de brochurebladeren aanpassen ivm de BK’s
Evaluatie kampioenenviering 2018 in Izegem :
 De organisatie was zeer goed, het was een fijne en gezellige locatie.
 De aangeboden prijzen (badlakens) vielen zeker in de smaak
 Het was ook leuk dat de 4 medaillewinnaars van het EK Masters in Slovenië van de partij
waren, we hebben ze dan ook gevierd met een mooie trofee.
 In de toekomst zullen de internationale medaillewinnaars worden gehuldigd.
 Indien mogelijk volgend jaar een groepsfoto van de club met de meeste deelnames zeker niet
vergeten.
 Ook de bediening, catering en geluidsinstallatie was in orde. Enige minpuntje hierop was
misschien dat er geen garçons waren en men alles zelf moest gaan halen.
 Een dikke proficiat aan het ganse IKZ team.
 Het startuur om te beginnen met de prijsuitreiking (21u30) was ok, ook de volgende jaren zal
dit startuur voorlopig zo blijven.
 De prijsuitreiking gespreid doen was zeker een goede keuze, we hebben bijna geen
oponthoud gekend. Zeker blijven doen in de toekomst.
 De prijsuitreiking zelf is zeer vlot en ordelijk verlopen, de prijzen zelf waren meer dan in orde.
 De mogelijk om af te melden tot een bepaalde datum na het einde van het seizoen is positief
ontvangen. De afgemelde laureaten hebben geen trofee ontvangen. Voor herhaling vatbaar
 Nog eens een poging doen om een werkgroep op te richten om de kampioenenviering nog
aantrekkelijker te maken, deze werkgroep zou moeten bestaan uit:
- leden van het VSB-OW
- inrichters
- clubs dewelke reeds een kampioenenviering hebben ingericht
- zwemmers en ……….
Wie wil deze werkgroep leiden en gastheer zijn? , wordt vervolgd…
Inge gaat dit mee opnemen in een nieuwsbrief.







Nieuwsbrief
Volgende items zullen in de nieuwsbrief opgenomen worden:
Oproep officials
Kampioenenviering: o.a. ook vermelden mogelijke werkgroep kampioenenviering
Oproep voor werkgroep Flanders Swimming Cup
Voorlopige kalender
Lijst contactgegevens aanvullen

Flanders Open Water Cup
 Zal dit jaar ingericht worden in Willebroek op 04 augustus 2019.
 Bedoeling is om een programma in elkaar te zetten waar de 3 soorten deelnemers:
competitieve competitiezwemmer, recreatieve competitiezwemmer en de zwemmers die willen
kennismaken met het open water hier kunnen deelnemen. Namiddaggedeelte kan zeker
meetellen voor criterium.
 Er zal een werkgroep (cluboverschrijdend) opgericht worden ivm organisatie
Jan, Geert willen zeker meewerken in de werkgroep. Inge zal deze werkgroep trekken.
 Oproep voor vrijwilligers (helpen op 04/08) zal volgen einde voorjaar/begin zomerperiode
 Jef geeft aan dat officials ed. geen probleem zal zijn, wedstrijd (net zoals de andere) zal meeopgenomen worden bij de kamprechtervergadering (voorjaar 2019).
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5. Varia :
 Er is voor volgend OW seizoen al zeker 1 club die nog wil organiseren namelijk LRZ, de
Lange Rei Zwemmers in Brugge.
Zij wensen te organiseren op 21/07/2019, het betreft een avondwedstrijd in zee met 2 starts, 1
in SS en 1 in VS voor alle categorieën
Knelpunten:
 Benjamins en Miniemen mogen niet in zee zwemmen
 Alles tezamen laten starten (D/H) is te gevaarlijk in zee
 Min. Watertemperatuur 16°
 Late einduur
 Waterkeuring
 Aankomst mag niet lopend zijn
Jef zal de inrichters van LRZ en Vielsalm met Maria uitnodigen voor op de eerstvolgende
vergadering van december de nodige afspraken te maken voor hun wedstrijd, om te zorgen
dat we ook reglementair in orde zijn.
 Mail van Richard Broer: Eventuele samenwerkingen tussen België en Nederland binnen het
OW :
Inge zal contact opnemen met Richard om meer informatie te vragen over een aantal
wedstrijden in Nederland die mogelijk in aanmerking komen voor de deelnemers van de
jeugdselectie midden- & lange afstand. Het zal gaan over de wedstrijden van eind juni. Indien
de datums mogelijk zijn voor Jef, wil hij gerust meegaan naar deze wedstrijden (official).
Tevens zullen aan Richard de datums van onze wedstrijden doorgegeven worden. Het zou
fijn zijn als er effectieve samenwerking (officials/aanwezigheid op wedstrijden komt).
 Wedstrijden jeugdselectie
Van de zwemmers uit de jeugdselectie midden- en lange afstand is het de bedoeling dat zij
deelnemen aan enkele open water wedstrijden. In Vlaanderen zal het gaan over de Flanders
Open Water Cup en daarnaast zijn we nog op zoek naar wedstrijden in juni (FRA/NED).
 Resultaten brainstorming:
Op de kalendervergadering is er de vraag gesteld aan de clubs hoe we de 3 groepen van
deelnemers het beste kunnen bereiken.
Overzicht van deze suggesties -> zie PowerPoint
Wat gaan we (proberen) aan te pakken in seizoen 2018-2019?
- Clubs stimuleren om een Paco-jogging te organiseren
- Bekijken of er in open water kan gewerkt worden met daglicentie (verzekering/online
systeem)
- Open Water promoten (intern/extern)
 Er waren dit jaar geen fouten geslopen in de uitslag van het openwater kampioenschap, enkel
een paar dubbele zwemmers. Dikke proficiat aan Roland.
Roland zal een voorbeeld van een nieuwe uitslag voor 2019 maken en doorgeven aan de
commissieleden zodoende dat er meerdere controles zijn om eventuele fouten te vermijden
 ZGEEL heeft de facturen voor tussenkomst in de trofeeën zoals afgesproken doorgestuurd
naar de beide federaties; (VZF 500 euro, FFBN 500 euro en allebei de Federaties hebben
aan hun verplichtingen voldaan, de rest heeft het VSB-OW bijbetaald met het geld van de 1
euro/start ontvangen van de inrichters zoals afgesproken, waarvoor onze dank.
 Jef heeft de lijst van de niet-afgehaalde trofeeën doorgestuurd naar de VZF en de FFBN.
 Franky gaat in de loop van december 2018 of ten laatste januari 2019 de lijsten van de
mutsen doorsturen ter controle naar de clubs, om de nodige wijzigingen en/of bestellingen van
nieuwe mutsnummers van start te laten gaan.
 Wouter Georges heeft ons een adres doorgegeven om mogelijks mutsen te bestellen. Jan
gaat dit bekijken en vergelijken met onze andere leverancier en nadien bestellen.
 Jef zal de nieuwe brochurebladen voor 2019 doorsturen naar de clubs voor een eerste
controle. Alles zal in de loop van januari en februari nog eens ter controle aangeboden worden
alvorens alles online te plaatsen.
 Jef zal in de loop van het voorjaar 2019 opnieuw een oproep doen om eventuele kandidaat
inrichters te ronselen voor de kampioenenviering 2019.
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen. Wel is er afgesproken om ook
dit jaar met volledige nieuwe nrs te beginnen, dit om zo weinig mogelijk gaten te laten.
Prijs nieuwe siliconen badmutsen te betalen door de clubs 8 €.
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 Jan zal wederom de genummerde siliconen badmutsen bestellen net zoals het afgelopen
seizoen.
 Inge zal een circulaire opmaken dewelke zal verstuurd worden via de VZF naar alle voorzitters
en secretarissen van de clubs met de vraag om de verantwoordelijke binnen hun club voor het
openwater door te geven, zodoende dat wij een lijst kunnen aanleggen per club. Dit zou ons
werk vergemakkelijken zeker voor wat betreft het aanvragen van vaste badmutsen,
kampioenenviering, maar ook voor alle andere communicatie voor wat betreft openwater.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe

Jef
jef

Online laten plaatsen van de openwater brochure 2018
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2019
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Nieuwe voorgedrukte siliconen badmutsen bestellen
Nieuwe badmutsen bestellen
Kampioenenviering optimaliseren
Werkgroep maken rond de kampioenenviering 2019
Circulaire maken ivm verantw. OW binnen de clubs VZF
Nieuwe lijsten puntentelling maken voor 2019
LRZ en Vielsalm uitnodigen voor de vergadering in
december
IKZ onze bevindingen kampioenviering mededelen
Circulaire opmaken wat betreft de verantw binnen de clubs
voor het OW
Oproep voor een werkgroep rond de kampioenviering

Jef
Franky
Jef
Jef
Jan
Jan
allen
allen
Inge
Roland
Jef

Tegen
wanneer?
december 2018
Einde januari
2019
Feb-Ma/2019
Medio jan/2019
Jan/feb 2019
asap
asap
April 2019
Maart 2019
Maart 2019
asap
Reeds gebeurd
Reeds gebeurd

Jef
Inge

Reeds gebeurd
asap

Inge

Feb- maart 2019

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u30

Volgende vergadering : zaterdag 15 december om 09u30 in het Huis van de Sport te Berchem
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