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

23/11/2019 vergadering VSC-OW
Topsportbad Wezenberg
Roland Montens, Etienne Jooris, Geert Vanhoof, Jarne Woutermaertens,Jan
Cocquyt, Inge Leeten
Jef (verlof)
Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen
Inge Leeten

1. Goedkeuring vorig verslag
 Verslag van 23 november is goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail van KBZB ivm kalender (zie algemeen)
3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op de inkomende mails
4. Algemeen :
 Voorlopige kalender OW voor KBZB:
 18-24/05/2020
EK OW in Budapest (HUN)
 30-31/05/2020
Fina Olympic Marathon Swim Qualifier Fukuoka (JPN)
 05-06/08/2020
O.S. in Tokyo (JPN)
 ??/07/2020
EJK OW (organisor, locatie en datum nog niet gekend)
 05 en 06/09/2020
Belgisch Kampioenschap Juniors en Seniors + open in Zwevegem
 LEN openwater Cup 2020:
 08/03/2020
Eilat Israel
 04/07/2020
Barcelona Spanje
 22 of 23/08/2020 Istanbul Turkije
 29/08/2020
Copenhagen Denemarken
 05/09/2020
Parijs Frankrijk
 18/09/2020
Piombino Italie
 Kalender OW-circuit
 Zaterdag 04/07
SWEM (OWC lang en kort)
 Dinsdag 21/07
LRZ Zeebrugge (zeezwemmen)
 Zaterdag 01/08
Flanders Speedo Open Water Cup
 Zondag 02/08
ZGEEL Geel (OWC lang en kort)
 Zaterdag 08/08
MZK Menen (OWC lang en kort)
 Zaterdag 15/08
STW St. Niklaas (OWC lang en kort)
 Zondag 16/08
BZK Damme-Brugge (OWC lang)
 Zaterdag 29/08
BYK Brugge (OWC lang en kort)
 Zondag 30/08
VWZ Willebroek (OWC lange en kort)
 Zaterdag 05/09 GOLD Zwevegem (OWC marathon)
 Zondag 06/09
GOLD Zwevegem (OWC lang en kort)
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CHAT staat (nog) niet op de kalender. Ze hebben aangegeven dat ze geen wedstrijd kunnen
organiseren op “de vrije” datums. Mogelijk wel weer in 2021.
 Kalender OW-circuit
 Bekijken en aanpassing reglementen, definitieve goedkeuring op vergadering in december.
(zie reglementenbundel)
 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 2020 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 op de kamprechters vergadering ergens
in april 2020.
 Belgische kampioenschappen openwater 2018:
 De RVB heeft beslist om de organisatie van de BK’s openwater 2020 toe te kennen aan
GOLD Swimming Team in Zwevegem, op 05 en 06/09/2020. Op 05 september zal dan het
BK 10km en de 7.5 km gezwommen worden.
 De 7.5km zal 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 net als in 2019.
 Op 06 september start men met het BK 5 km en daarna komen de wedstrijden van het
Openwater Criterium.
 Jef zal de brochurebladeren aanpassen ivm de BK’s
 Kampioenenviering 2019 in Geel:
 Er zijn momenteel redelijk wat afzeggingen te betreuren (+/- 20%)
 Flanders Open Water Cup
 Op 25/11 gesprek met de Stad Gent ivm mogelijke locatie
 Ten laatste 27/11 moet aanvraag voor op de LEN-kalender binnen bij de KBZB

5. Varia :
 Er waren dit jaar bijna geen fouten geslopen in de uitslag van het openwater kampioenschap,
dikke proficiat aan Roland.
Roland zal een voorbeeld van een nieuwe uitslag voor 2020 maken en doorgeven aan de
commissieleden zodoende dat er meerdere controles zijn om eventuele fouten te vermijden
 Franky gaat in de loop van december 2019 of ten laatste januari 2020 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.
 Jef zal de nieuwe brochurebladen voor 2020 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 2020 opnieuw een oproep doen om eventuele kandidaat
inrichters te ronselen voor de kampioenenviering 2020.
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen. Net zoals vorige seizoenen
zullen we ook dit jaar met volledige nieuwe nrs te beginnen, dit om zo weinig mogelijk gaten te
laten. Prijs badmutsen te betalen door de clubs 8 € (idem vorige seizoenen).
 Jan zal wederom de genummerde siliconen badmutsen bestellen net zoals het afgelopen
seizoen.
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 Er is een vraag om nieuwe polo’s te voorzien voor de officials (indien mogelijk gecentreerd
exemplaar voor de vrouwelijke officials).
 Op dit moment geen zicht op eventuele nieuwe organisaties.
 Tijdens de bijscholing voor kamprechters in het binnenbad zal er meer uitleg gegeven worden
over de deelname van G-sporters aan de wedstrijden. De kamprechters ontvangen hierover
enkele richtlijnen. Franky zal de bijscholing van het binnenbad volgen (valt gelijktijdig met
volgende vergadering) en indien nodig zal dit thema ook behandeld worden op de jaarlijkse
kamprechters vergadering van het open water. Te bekijken op de vergadering van januari.

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 2020
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2020
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
Nieuwe voorgedrukte siliconen badmutsen bestellen
Nieuwe lijsten puntentelling maken voor 2019

Jef
Franky
Jef
Jef
Jan
Roland

Start vergadering :

10u00

Einde vergadering :

12u00

Tegen
wanneer?
December 2019
Eind februari
2020
Maart 2020
Medio jan/2020
Jan/feb 2020
asap
April 2020
Reeds gebeurd

Volgende vergadering : zaterdag 14 december om 09u30 in het Topsportbad Wezenberg
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