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VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE OPENWATER 

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring 
 

Datum : 20/04/2019   vergadering  VSC-OW 

Plaats : Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem 

aanwezig :  Etienne Jooris,  Franky Joos, Roland Montens , Geert Vanhoof en Jef Hufkens 
Inge Leeten (VZF) 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

Uitgenodigd: Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen 

Verslaggever : Jef Hufkens  

 
 

1. Vorig verslag : 

 Huidig verslag van 20 april werd na voorlezing goedgekeurd 

 

2. Inkomende mails : 

 inrichting kampioenenviering 2019 (zie varia) 
 kandidaat official van STW 

 

3. Uitgaande mails : 

 Geantwoord op ontvangen mails indien nodig 

 

4. Algemeen : 

 AV van de VZF: 
Roland is op de AV gehuldigd om zijn jarenlange inzet voor onze zwemsport, proficiat Roland 

 Er zijn momenteel 2 kandidaten binnengekomen om de kampioenenviering 2019 in te richten 
nl.:ZGEEL en MZK.  Beslissing op 25 mei 2019 

 Jan zal de mutsen voor het nieuwe seizoen bestellen. 
Er worden 233 mutsen besteld: 
Rode mutsen :        90 stuks,  van nrs 1 tem 28, 30 tem 40, 42 tem 50, 52 tem 67, 71 tem 88, 
                                                91 tem 98 
Gele mutsen :        58 stuks,   van nrs 1 tem 9, 61, 63 tem 67, 70 tem 109, 139, 140, 204, 237 
Groene mutsen :    39 stuks,  van nrs 1 tem  23, 27 tem 42 
Blauwe mutsen :    47 stuks,   van nrs 1 tem  4 , 6 tem 48 
Bij verlies van een muts zal er latex muts worden in de plaats gegeven om te kunnen 
deelnemen op de volgende wedstrijden, of men dient een nieuwe siliconen muts aan te kopen. 
De mutsen zullen worden afgeleverd bij Franky Joos en het factuur gaat naar Jef ter betaling,  

 PACO-jogging: 
Voornaamste punten zijn: 

 Men mag hieraan ook deelnemen als CV zwemmer 

 Men mag deelnemen vanaf 9 tot en met 12 jaar (geboortejaren 2007-2010) 

 Afstand die zal gezwommen worden is 250m 

 Veiligheid op deze wedstrijd moet optimaal zijn 

 Uitslag alfabetisch met tijd er bij 

 De medailles worden ter beschikking gesteld door de VZF 
 Trainen in het openwater (Geert Van Hoof) :  er wordt door Sport-Vlaanderen opnieuw de 

mogelijkheid geboden om te trainen in het Openwater op de Hazewinkel, waarvoor dank. 
Wat blijft behouden? 

 Organisatie van 20 trainingen  

 Wekelijkse zwemtraining op dinsdag van 18u30 tot 20u30  

 Zwemtrainingen gaan nog steeds door in de eerste twee roeibanen en dit tot aan de 
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1000m.  

 De veiligheid wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen Willebroek  

 Verplicht zwemmen met wetsuit of kleine reddingsboei  

 Het systeem van de badmuts als toegangsbewijs 

 Bericht hierover is te lezen op onze facebookpagina   https://www.facebook.com/Open-water-
2224045557662328/  
Wat verandert er? 

 Niet enkel clubs, maar ook individuele atleten (met licentie!) kunnen aansluiten bij de 
trainingen.  

 Er kan een badmuts gekocht worden voor 20 trainingen of er kan per beurt 
gezwommen worden, dan wordt er gezwommen met een andere kleur van muts. 

 De tarieven:  
o Seizoensbadmuts: 75€ (t.o.v. 100€ vorig jaar)  
o Badmuts per beurt: 7,5€  

 De kleur van de badmutsen nog niet gekend 
 Organisatie Flanders Swimming Cup Open Water 2019 (Inge leeten) 

 Speedo heeft reeds toegezegd als Sponsor.  De naam van de wedstrijd is dus 
aangepast.  Flanders Speedo Open Water Cup. 

 Momenteel ook aantal andere vragen naar sponsoring bij andere bedrijven/instanties. 

 Werkgroep komt terug samen op woensdag 24/04 
 Inge zal in naam van het VSB-OW een mailing laten vertrekken naar alle openwaterclubs in 

verband met de SS interland België - Nederland 
Algemene info: 

 De wedstrijd gaat door op zondagnamiddag 30 juni in Sluis (NL),  

 Leeftijdsgroepen zijn zowel voor dames als heren :  (kan nog wijziigen) 
- B-M-SENC-D-E en F voor de 500m 
- KAD-JUN-SENA en B voor de 1000m 

 Klassement: beste 3 van elk land en elke categorie verdelen 10-6-4-3-2 en 1 punt 

 Afstanden zijn 500 en 1000m voor iedereen 

 Mutsen worden door de NOWC geleverd: de deelnemers mogen hun muts houden 

 Deelname is gratis voor iedereen 

 Prijzen: er is een herinneringsmedaille voor elke deelnemer en taart voor de winnende 
ploeg. 

 Inschrijvingen moeten gebeuren via Jan Cocquyt (jan@lorelei.be) ten laatste op 08 
juni 2019. 

 Die dag zijn er ook nog andere wedstrijden in Sluis waar onze Belgische deelnemers 
uiteraard ook welkom zijn. 

Gelieve bij interesse voor de SS interland, graag Jan een berichtje sturen 
 Er is een facebookpagina voor het open water aangemaakt. 

Indien er input is voor de inhoud, zeker doorgeven aan Inge. 
 Werkgroep kampioenenviering (Jodie De Saedeleer/Werner Buls/Jan Cocquyt/Inge Leeten) 

Doelstelling: leuke avond voor aanwezigen 
Sowieso mogelijkheid voorzien dat aanwezigen iets kunnen eten 
Idee zou zijn:  
- ontvangst 18u30 
- eten + aanzet voor ambiance (stand-up comedian / muziek) 
- 20u30 – 22u00: prijsuitreiking (indien mogelijk deze wat speelser maken) 
foto’s zeker behouden 
- na 22u00 bekijken of ambiance terug kan verdergezet worden. 
Mogelijke datums voor najaar 2019:  
zaterdag 16/11 (weekend van Nijlen) / zaterdag 23/11 

 

5. Varia : 

 Jef zal naar alle inrichters van een openwaterwedstrijd in 2019 de vraag stellen om zo snel als 
mogelijk een voorprogramma ter goedkeuring door te sturen naar Franky en Jef (graag vóór 
30 mei 2019), deze voorprogramma’s moeten 6 weken voor de start van de wedstrijd binnen 
zijn op de VZF. 
Tevens zal er bij de voorprogramma’s een lenex file van de wedstrijd dienen toegevoegd te 
worden om op in te schrijven zodat deze ook op de site kan geplaatst worden. 

 Definitieve OW brochure wordt eind april online geplaatst. 
 Als de brochure officieel is zal de VZF aan elke organiserende club 2 affiches bezorgen ter 

https://www.facebook.com/Open-water-2224045557662328/
https://www.facebook.com/Open-water-2224045557662328/
mailto:jan@lorelei.be
https://www.facebook.com/Open-water-2224045557662328/
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promotie (zowel van recreatieve als competitieve kalender). 
 Inge heeft de clubs aangeschreven die vorig jaar meer dan 5 boetes gekregen hebben 

wegens onvoldoende officials, dit om misschien een opleiding van official te volgen. 
 De OW kalender op de site van de VZF is aangepast en leesbaar voor alle PC’s (mac en …) 
 Punten lijsten zijn klaar, wanneer de mutsnrs bekend zijn worden ze aangevuld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO DO’S 
 

Wat te doen Wie wanneer 

Bijscholing voor KR organiseren Jef april 2019 

Puntenlijsten aanpassen en doorsturen Roland Juni 2019 

Vragen naar de inrichters naar voorprogramma en lenex Jef asap 

Definitieve brochure op het net laten plaatsen Jef Medio april 2019 

Uitnodiging voor de SS interland naar de clubs Jan 15 mei 2019 

Kampioenenviering optimaliseren allen Juni 2019 

Goedgekeurde reglementen copieren voor de 
kamprechters OW en de commissieleden 

Inge 20 April 2019 

Voorgedrukte mutsen bestellen Jan april 2019 

 
 
Start vergadering : VSC-OW:  09u30 
 
Einde vergadering  : 11u30 
 
Volgende vergadering: zaterdag 25 mei 2019 in het Huis van de Sport te Berchem om 09u30 
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Verplichte jaarlijkse kamprechters bijscholing Open-Water 
 
 
Aanwezig:   Franky Joos , Frankie Vanderrijst, Jef Hufkens,  Pascale De Saedeleer, Jef Brosteaux, 
Joke De Saedeleer en Marie-José Quix, uitgebreid met de volledige VSB-OW commissie 
 
Verontschuldigd:    
 
 
Tijdens de vergadering zijn volgende punten aan bod gekomen: 

 De reglementswijzigingen die van toepassing zijn vanaf 01/01/2019 
 

 Het verloop van het afgelopen openwater seizoen is zeer goed verlopen met weinig of geen 
uitsluitingen , en vooral zonder klachten  
 

 De aanduiding van kamprechters en baancommissarissen voor dit seizoen. Zie bijlage 
 

 Mogelijkheden om te fungeren als assistent kamprechter in Nederland 
 

 De dienstdoende kamprechters zullen enkele dagen op de voorhand contact opnemen met de 
verantwoordelijke van de openwater inrichting waar men fungeert als kamprechter 
 

 Varia, vragenronde 

 Inschrijven wedstrijden gebeurt verplicht met splash TM, de inrichtende clubs sturen 
verplicht een bevestiging van inschrijving door naar de inschrijvende clubs 
 

 Jef zal het formulier doorsturen naar de KR openwater om hun onkosten aan te 
rekenen bij de inrichtende clubs. 

 
 
 

 
 
 
 
Start bijscholing  12u45 
 
Einde bijscholing  13u40 
 
 
Jef Hufkens 

 



KAMPRECHTER BAANCOMMISSARIS

juni
zondag 30 juni 2019 SLUIS  (NL) NOWC NOWC NOWC / VOWC

juli

zaterdag 6 juli 2019 SWEM - SWEM VRIENDEN OWC   L - K Frankie Vanderrijst VOWC / FFBN
zondag 7 juli 2019

zaterdag 13 juli 2019

zondag 14 juli 2019

zaterdag 20 juli 2019

zondag 21 juli 2019 LRZ - ZEEBRUGGE OWC   K Franky Joos VOWC / FFBN

zaterdag 27 juli 2019

zondag 28 juli 2019

BELGISCHE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN BINNENBAD  19-21/07/2019

BELGISCHE OPEN KAMPIOENSCHAPPEN BINNENBAD  26-28/07/2019

ZOMERCRITERIUM  12-14/07/2019

augustus

zaterdag 3 augustus 2019 RCCC - CHARLEROI  OWC   L - K KO van FFBN FFBN / VOWC

zondag 4 augustus 2019 Open Flanders OW OWC   L - K Jef Hufkens VOWC / FFBN

zaterdag 10 augustus 2018 MZK - MENEN OWC   L - K Marie José Quix VOWC / FFBN
zondag 11 augustus 2018

donderdag 15 augustus 2019 WZK - ST. NIKLAAS OWC   L - K Joke De Saedeleer VOWC / FFBN

zaterdag 17 augustus 2019 ESNV - VIELSALM OWC   L - K KO van FFBN FFBN / VOWC
zondag 18 augustus 2019 BZK - Damme - Brugge OWC  L Pascal De Saedeleer / Franky Joos VOWC / FFBN

zaterdag 24 augustus 2019 VWZ - WILLEBROEK M - L Jef Hufkens VOWC / FFBN

zondag 25 augustus 2019 VWZ - WILLEBROEK OWC  L  - K Jef Hufkens / Fankie Vanderrijst VOWC / FFBN

zaterdag 31 augustus 2019 BYK - BRUGGE OWC   L - K pascal De Saedeleer / Joke De Saedeleer VOWC / FFBN

september

zondag 1 september 2019 GOLD OWC   L - K Marie José Quix VOWC / FFBN

zaterdag 7 september 2019

zondag 8 september 2019 ZGEEL - Geel OWC   L - K Franky Joos VOWC / FFBN

zaterdag 14 september 2019

zondag 15 september 2019

OWC  L - K Open Water Criterium lang en/of korte afstand

BK L Belgisch kampioenschap lange afstand

BK M Marathon (7.500 en 10.000 m)

VOORLOPIGE WEDSTRIJDKALENDER OPENWATERWEDSTRIJDEN  2019

Wanneer er iemand van de Waalse Commissie aanwezig is op een wedstrijd, mag deze steeds de functie van Baancommissaris invullen




