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VERSLAG OPEN WATER 
 
 

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring 
 

Datum: 24/05/2020 

Plaats: Online via Teams 

Aanwezig: Jozef Hufkens, Jan Cocquyt, Geert Vanhoof, Franky Joos,Inge Leeten 

Verontschuldigd: Roland Montens, Etienne Jooris 

Afwezig:  

Uitgenodigd: Jarne Woutermaertens 

Verslaggever Inge Leeten  

 

1. Introductie 

- Overzicht ivm corona-maatregelen 
- Meer vraag naar trainen in Open water  

 

2. Evaluatie Open Water afgelopen beleidsperiode (input voor SWOT beleidsplan) 

Wat was er goed: 
- Systeem met genummerde badmutsen 
- Nieuwe wedstrijdorganisaties in 2019 (LRZ en FLOW) 
- Reclame vanuit VZF (FB) vanaf seizoen 2019 
- Organisatie kampioenenviering  
- Inspraak vanuit het veld (brainstorming klankbordgroep naar aanleiding 

beleidsplan) 
- Inschrijving en uitslag via splash/meetmanager 
- Aanzet startlicenties 
- Aanpassing Vlarem-wetgeving 
- Voldoende officials.   

Wat is minder goed verlopen: 
- Wijziging van concept BK is niet positief ervaren (zowel door commissie als door 

clubs/zwemmers) 
- Geen wedstrijden in Wallonië de laatste seizoenen 
- LZV die geen wedstrijd meer organiseren 
- Annulatie wedstrijd ZGEEL omwille van blauwalg 

Bedreigingen 
- Waterkwaliteit (blauwalg) 
- Scheepvaart 
- Financiële kostenplaatje voor de organisatie van een wedstrijd is hoog 
- Mensen trainen nu in wetsuit -> wedstrijden zijn zonder wetsuit 

Kansen: 
- Nog meer promotie maken voor o.a. de startlicenties 
- Samenwerking met KNZB 
- Samenwerking met FFBN 
- Samenwerking met bestaande organisaties (triatlon) 
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3. Doelstellingen beleidsperiode 2021-2024 

 
- Toelichting van de mogelijke beleidsdoelstellingen open water (nog niet 

goedgekeurd door directiecomité).   
- Commissieleden geven aan dat doelstellingen ambitieus zijn.  Commissieleden 

staan achter deze doelstellingen 

 

4. Seizoen 2021 

 
- Commissie wil graag gesprek met KBZB over BK. 

Voorstel zou zijn, 1 wedstrijdorganisatie (BK over 2 dagen) -> is nu ook 
- dag 1: 10 km (open) en 3 km ss 
- dag 2: 5km vs + 3km vs (oudste en jongste categorieën) + namiddag korte 
afstand 
 
To do: 
- Inge bespreekt intern op de VZF tegen volgende vergadering en koppelt dan 
terug  
 

- Samenwerking KNZB – VZF 
Volgend seizoen 2 wedstrijden.  Wedstrijd in Ned en wedstrijd in Bel. 
Klassement opmaken over 2 wedstrijden (idee om te werken met 3 groepen: 
groep tot en met 18/groep 19-25/ groep > 25  
Eerste krijgen punten -> klassement over 2 wedstrijden.  (Wedstrijden afhankelijk 
van de wedstrijdorganisatie).   
To do: 
- Inge neemt contact op met KNZB 

 

5. Seizoen 2020 

 
- Na discussie over de mogelijke wedstrijd in september wordt de volgende 

beslissing genomen.   
* Beslissing over wedstrijd al dan niet te laten doorgaan zal genomen worden na 
veiligheidsraad op 08/06 (commissie komt samen op 13/06) 
* De OW-commissie zal vragen aan de KBZB om het geplande BK (10km 
open/7,5 km voor 16-17 jarigen/5 km voor de 14-15 jarigen) niet te laten 
doorgaan.  Voor een 10 en 7,5km is de periode om te trainen te kort, en een BK 
enkel voor de 14-15 jarigen is geen correct signaal. 
* De commissie hoopt dat de wedstrijd in Gold kan doorgaan en wil dit ook 
ondersteunen. 
 
To do: Inge bespreekt intern en bekijkt wie boodschap kan doorgeven aan KBZB. 

 
- Quiz lanceren op FB gedurende de zomermaanden.   

To do: Inge maakt een map aan met een aantal ideeën.  Commissieleden geven 
mee input. 

-  

 

6. Varia 

 
- Badmutsen.  Jaarlijks +/- 200 – 300 badmutsen nodig. 

To do: Inge zal badmutsen terugsturen 
- Datum volgende vergadering 

zaterdag 13/06 
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TO DO’S 
 

Wat moet gedaan worden? Wie? Tegen 
wanneer? 

Intern idee aftoetsen over BK 2020 en BK 2021 Inge 13/06 

Na 08/06 contact opnemen met GOLD ivm 
organisatie wedstrijd in september 

Inge 13/06 

Badmutsen terugsturen naar Arena Inge Week van 
25/05 

Map aanmaken ivm quiz Inge 27/05 

Input leveren voor quiz Iedereen 30/06 

 
Start vergadering : 09u30 
Einde vergadering : 11u30 
Volgende vergadering : zaterdag 13 juni 2020 (Online via Teams) 


