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

23/02/2019 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Inge Leeten, Geert Van Hoof, Etienne Jooris, Franky Joos, Jan Cocquyt en Jef
Hufkens
Roland Montens (ziekte)
Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 23 februari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Annulering wedstrijd LZV
3. Uitgaande post / mails :
 Gemaild naar LZV voor reden annulering.
4. Algemeen :
 Annulatie wedstrijd LZV
De Lokerse Zwemvereniging LZV heeft hun openwaterwedstrijd van 13/07/2019 geannuleerd.
Reden: unanieme beslissing van het bestuur (dalende interesse in eigen club voor open water
is een belangrijke reden).
De leden van de commissie betreuren deze beslissing, vooral door het late tijdstip en het feit
dat het hier niet gaat over heirkracht. De kalendervergadering is bindend wat betreft de OW
wedstrijden en toen is er niet aangegeven dat hun organisatie mogelijk niet zou doorgaan.
Afgelopen seizoen had LZV ook een goede wedstrijdorganisatie (meer deelnemers) en was er
ook terug meer interesse binnen de eigen club in het open water.

 Bijscholing kamprechters
Er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd worden tezamen met
aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2019.
Dit zal gebeuren na de reguliere vergadering van het VSB-OW op 20 april ek. Jef zal de
kamprechters uitnodigen.
 Kampioenenviering
Er zal ook nog een aanvraag om inrichting van de kampioenenviering van het seizoen 2019
verstuurd worden naar alle secretariaten, dit zal gebeuren door de VZF, nadien zal de brief
ook op het net worden geplaatst. Jef zal de vb brief doormailen naar Inge.
 Schoolslag Interland 2019:
De SS interland België – Nederland zal dit jaar doorgaan in Sluis (Zeeuws Vlaanderen) in
Nederland op 30/06.
Er zullen 2 koersen plaatsvinden na de laatste reguliere wedstrijden omstreeks 16u30, een
koers 500m en een koers van 1000m SS
 Deze 2 koersen worden aanzien als een demonstratiewedstrijd en staan los van de
wedstrijd.
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Nederland zorgt voor de mutsen
Klassement is beste 2 van elk land en per categorie 10-6-4-3-2 en 1 punt
Categorieën: B-M- SEN C D E F en Kad-Jun- SEN A B
Prijzen: herinneringsmedaille + taart voor de winnende ploeg

 Facebook account voor het openwater: deze gaat er zeker dit seizoen komen, meer info
volgende vergadering.
 Jan zal opnieuw genummerde badmutsen bestellen bij Decathlon voorlopig:
Rode: 90 stuks
Gele: 57 stuks
Groene: 39 stuks
Blauwe: 47 stuks
 Algemene vergadering van de VZF op 30/03:
- bespreking jaarverslag open water
- normaliter wordt Roland gevierd om zijn jaren ten dienste van de Openwater Commissie.
- Inge zal ook navragen wat betreft de jaren dienst van Franky.
 Clubs die regelmatig deelnemen aan open water wedstrijden en nog geen officials hebben,
zullen we contacteren om te kijken of er interesse is voor een official op te leiden.
 Flanders openwater Cup 2019
- voorlopige stand van zaken.
- programmablad nog herwerken (uren aanpassen -> 20/03 op werkgroep)
- werkgroep zal samenkomen op 20/03, dus op volgende commissie opnieuw een update.

5. Varia :
 Franky stuurt deze week de mutsenlijst van 2018 naar de verschillende clubs , zodoende
kunnen de clubs hun mutsen aanvragen voor het nieuwe seizoen 2019.
Jef gaat de brief van Franky nog eens extra doorsturen naar alle secretariaten van de
provincies om te verdelen binnen de clubs.
 Roland gaat de puntenlijsten aanpassen tegen de start van het nieuwe seizoen 2019 en
doorsturen naar Franky en de Jef. (is normaal al aangepast)
 Jef gaat de voorlopige brochurebladeren voor een laatste controle doorsturen naar de
inrichtende clubs.
 Jef gaat de werkwijze van het gebruik van splash binnen het openwater vooral wat betreft het
ingeven van de mutsen nog eens laten doorsturen naar alle secretariaten en
sportsecretariaten via de VZF en de FFBN.
 Wanneer er een buitenlandse zwemmer (ster) een vast nr wil moet dit kunnen, we zullen dan
ter plaatse de dag van de wedstrijd dit vast nr toekennen.
 De vergadering van maart zal doorgaan op 23 maart ipv 30 maart wegens de AV van de VZF.
 Logan Vanhuys heeft een 14de plaats behaald op de 10km van Doha.
 Inge gaat de inrichters van een OW wedstrijd aanschrijven met de vraag of zij een Paco
wedstrijd inrichten of niet.
 Jef zal het aantal deelnemers aan de zwemjogging en Paco wedstrijden oplijsten vanaf dit
seizoen.
 Jef heeft de wijzigingen van ons reglement door gestuurd naar de KBZB om aan onze
verplichtingen te voldoen.
 Misschien volgend jaar onze officials ook eens huldigen op de kampioenenviering op het
zelfde systeem als de zwemmers (min. de helft hebben gefungeerd van alle ingerichte
wedstrijden).
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Bijscholing voor KR organiseren
Brochurebladen laatste keer doorsturen naar de inrichters
ter controle
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Uitnodiging versturen om kandidaat inrichters
kampioenenviering 2019 te organiseren
Brief van de badmutsen doorsturen naar de provinciale
secretariaten
Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen VZF
Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen FFBN
Definitieve brochure op het net laten plaatsen
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2019
Reglementen en OW brochure aanpassen
Gewijzigde reglementen door sturen naar de KBZB
Kampioenenviering optimaliseren
Werkgroep maken rond de kampioenenviering 2019
Goedgekeurde reglementen copieren voor de
kamprechters OW en de commissieleden
Voorgedrukte mutsen bestellen
Aanvraag voor een Paco inrichting naar de inrichters
Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u00

Wie?
Jef
jef

Tegen
wanneer?
april 2019
15/03/2019

Roland
Jef via de VZF

Juni 2019
asap

Jef

asap

Jef
Michel
Jef
Jef
Franky
Jef
Jef
allen
allen
Jef

asap
asap
Medio april 2019
Einde feb/2019
feb/2019
Einde feb 2019
Is gebeurd
Maart 2019
april 2019
April 2019

Jan
Inge

april 2019
Maart 2019

Volgende vergadering Nationaal op zaterdag 23 maart 2019 om 09u30 hvds te Berchem
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