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VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE OPENWATER 

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring 
 

Datum : 23 maart 2019     

Plaats : Berchem  

aanwezig :  Franky Joos, Jan Cocquyt, Etienne jooris , Geert Vanhoof, Inge Leeten en Jef 
Hufkens 
 

Verontschuldigd: Roland Montens (ziekte) 

Afwezig:  

Uitgenodigd:  

Verslaggever : Jef Hufkens  

 
 

1. Vorig verslag : 

 Huidig verslag wordt na voorlezing goedgekeurd 

 

2. Inkomende mails : 

 Ivm trainingsmodaliteiten in Willebroek (zie algemeen) 
 Ivm uitslag trials tijdens de Vl K  (zie algemeen) 

 

 

3. Uitgaande mails : 

 Geantwoord op ontvangen mails indien nodig 

 

4. Algemeen : 

 Organisatie kampioenenviering 2019: 
Er zijn nog geen kandidaten momenteel 
Voor de werkgroep kampioenenviering hebben Werner Buls en Jodie De Saedeleer zich 
aangeboden, waarvoor dank. 
De eerstvolgende vergadering van de werkgroep zal doorgaan na de reguliere vergadering 
van het VSC-OW van 20 april 2019, omstreeks 11u00 

 
 Tijdens de Indoor Zwemtrials in Antwerpen heeft : 

Logan Vanhuys (DM) een WK en EK limiet gezwommen 
Franky heeft voor deze trials de leiding op zich genomen als kamprechter, waarvoor dank. 
Franky en Inge spreken af dat voor dergelijke wedstrijden in de toekomst, dat Inge zal zorgen  
dat Franky +/- 1 week op voorhand het aantal inschrijvingen doorkrijgt. (Zo kan de 
voorbereiding op voorhand gebeuren en moet dit niet ter plaatse). 
 

 Er is vanuit Sport Vlaanderen Willebroek een email vertrokken ivm het aantal redders tijdens 
de openwater zwem trainingen op Hazewinkel dit om de kosten te drukken, men zou willen 
gaan naar 1 redder op de kant en 1 redder in een motorbootje. Ook is het aangeraden om te 
kunnen betalen per beurt, dan is dit zeker laagdrempeliger als vorig seizoen toen de volledige 
som ineens betaald moest worden. 
Mening VSC-OW: dit zou mogelijk moeten zijn vermits de zwemmers een boei bij hebben en 
ze aangesloten zijn bij VZF, Redfed of de triatlonfederatie. Het betreft hier dus geen risico 
publiek en kan men dus mits een goede positionering ook met 2 redders efficiënt beveiligen. 
Inge geeft ons antwoord door aan de beheerder van Willebroek. 
 

 Stand van zaken Flanders-OWC 
Werkgroep is voor de 2

e
 maal samengekomen.   

Het verslag van de werkgroep wordt overlopen. 



VSC-OW   23 maart  2019 
Pagina 2 van 2 

 
 SS Interland in Sluis:  wordt vervolgd 

Jan volgt verder op 
 

 
 

5. Varia : 

 Inge heeft de lijst van verantwoordelijken voor openwater binnen de clubs vervolledigd, 
waarvoor dank, hopelijk komt nu alle administratief verkeer en info tijdig op bestemming. 

 Jef zal in de loop van de volgende week de kamprechters uitnodigen voor de verplichte 
jaarlijkse KR vergadering, ook dit jaar weer met een hapje en een drankje in de vorm van een 
broodjesmaaltijd. 

 Ook de kandidaten van de werkgroep kampioenenviering kunnen genieten van deze 
broodjeslunch 

 Jef zal de voorbeeldbrief voor gebruik Splash doorsturen naar VZF, Michel zal dit doen voor 
de FFBN. 

 Op zaterdag 18 mei 2019 (BK in Wezenberg) zal zoals gewoonlijk na afloop van de 
ochtendreeksen een 5000m time-trial gezwommen worden in functie van de realisatie van een 
eventuele preselectie-minima Open water.  verdere info op Belswim.be. 
Franky Joos zal voor de Trials de leiding op zich nemen, waarvoor dank. 

 Tijdens de wedstrijd van Sluis gaan we eens kijken naar wat betreft de werking van ET 
opname op het jurysecretariaat. 

 In april zal de facebookpagina van het openwater online komen.  Het beheer van deze pagina 
zal gebeuren door Jeroen Jacobs (nieuw personeelslid VZF en verantwoordelijk voor 
communicatie) . Inge zal zorgen voor input en we zullen deze vraag zeker ook stellen aan de 
clubs. 

 

 
 
TO DO’S 
 

Wat te doen Wie wanneer 

Bijscholing voor KR organiseren Jef april 2019 

Puntenlijsten aanpassen en doorsturen Roland Juni 2019 

Brief van de badmutsen doorsturen naar de provinciale 
secretariaten 

Jef Is gebeurd 

Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen  VZF Jef asap 

Voorbeeldbrief voor gebruik splash doorsturen  FFBN Michel asap 

Definitieve brochure op het net laten plaatsen Jef Medio april 2019 

Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2019  Franky Is gebeurd 

Kampioenenviering optimaliseren allen Juni 2019 

Werkgroep maken rond de kampioenenviering 2019 allen Is gebeurd 

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 20 april 2019 in het Huis van de Sport te Berchem om 09u30 


