Verslag Vlaams Sportcomité Open Water
Datum
Startuur
Voorzitter
Notulist
Aanwezig:
Verontschuldigd
Locatie

27 november 2021
09u30
Geert Vanhoof
Inge Leeten
Jozef Hufkens, Jan Cocquyt, Jarne Woutermaertens, Jodie De Saedeleer, Cindy Bougeâtre, Franky Joos
Michel
Online via teams
Onderwerp

A

B

C

Welkom
Welkom door de voorzitter
Afwerking seizoen 2021
Rankings

Communicatie open water (clubs/externen)
ZVL en SWEM i.f.v. aanpassen klassementen
Overleg met triatlonclub Mechelen i.f.v. extra
wedstrijd

Voorbereiding/ stand van zaken
Geert heet iedereen welkom en informeert naar ieders gezondheid.

Welke klassementen nu publiceren
Alle zwemmers uit het egelmatigheidscriterium (minstens de helft van alle georganiseerde
wedstrijden (bij onpaar afronden naar boven)).
Deelname alle wedstrijden
Oudste en jongste deelnemer (M en V) die alle wedstrijden (voor hun categorie) hebben
uitgezwommen
Club met meeste deelnemers
To do:
Jarne zal de bijkomende klassementen bezorgen aan Inge
Geert gaat op zoek naar een passend aandenken voor de klassementen (trui of t-shirt of...)
Jarne heeft telkens vlot kunnen aanpassen
Jan en Inge hebben constructief gesprek gehad. 2 mogelijkheden liggen op tafel.
Triatlonclub zal op de Flanders een swim-run organiseren.
Tijdens wedstrijd van de triatlonclub een wedstrijd organiseren voor het criterium (1km vrije slag en
schoolslag). Triatlonclub moet dit nog intern en met de zwemclub bekijken.
Aandachtspunten

-

D

E

Overleg Marieke Blomme

Seizoen 2022
Voorbereiding kalendervergadering
Werking sportcomité
Opvolging Jef

-

Kalender vergaderingen + topics

Ponton voor officials
Start en aankomst (niet met loopstart en aankomst in het water)
Indien veel aanwezigen bij vrije slag: start opsplitsen (jongeren los van de ouderen)
To do:
Jan en Inge volgen verder op (organisatie ging half dec. Iets laten weten)
Inge geeft uitleg over overleg met Marieke en organisator Best-West (toeristische dienst WestVlaanderen). LRZ ook in contact gebracht met Best-West (= ook activiteit van de kust)
Er wordt bijkomend afgesproken:
Vlaams open water comité wil graag de rankings bijhouden van het zeezwemmen en zorgen
voor een official ter plaatse als er een recordpoging is.
Daarnaast bekijken naar mogelijkheden om deelnemers recordpogingen te laten instromen
in regulier circuit en ook wedstrijden van langere afstanden (bv. 25km).
Kalender met zwemactiviteiten aan de kust ook actief mee promoten (bekijken welke
organisaties hier bij betrokken zijn).
To do:
Inge neemt opnieuw contact op met Marieke

De ontwerpkalender is besproken en zal voorgesteld worden op zaterdag 11/12 aan de
organisatoren.
Jef geeft aan er definitief mee te stoppen na de wedstrijden in sept’22.
Bekijken overdracht taken. In het seizoen ’22 zal er ook nog gekeken worden of een extra K het
comité kan ondersteunen na het vertrek van Jef.
Franky zal de volgende taken van Jef overnemen.
wedstrijdleiding (K en S) bepalen bij wedstrijden
Cursussen geven aan officials
Jodie zal de badmutsen overnemen van Franky
December:
11/12: kalendervergadering + stavaza badmutsen = nationale vergadering
Januari
15/12: reglementen = nationale vergadering
Februari:
19/12
Maart

April
Mei
Juni
-

19/03 (26/03 = AV)
16/04
14/05
25/06: laatste check vb seizoen 2021-2022

Nog in te plannen: overlegmoment met clubs (kan eventueel in april en online) = nationale
vergadering
+ kamprechtersoverleg bij voorkeur in Oostende (afscheid Roland) = nationale vergadering
-

F

Varia
-

Datum 1e overleg werkgroep innovatie

Badmutsen

Jarne, Geert en ik zullen 1e keer samenkomen op donderdag 16/12 in sportcomplex in Aalst.
Afspraak 19u

-

-

Taakverdeling comitéleden

To do:
-

Geert heeft overzicht gemaakt van losse nummers / Franky zal dit doen van de vaste
nummers en dan op een fysiek overleg alles bezorgen aan Jodie.
Badmutsen van decatlon waren vrij klein dit jaar. Bekijken of er een groter maat geleverd
kan worden.
Lijst met te bestellen nummers klaar te maken tegen dec of ten laatste jan (Franky)
Geert informeert over grotere maat van badmutsen
Cindy vraagt zich af waar zij kan helpen. Geert geeft aan dat er gedurende het seizoen zeker
nog zaken zullen voorkomen waar Cindy kan helpen/ondersteunen

Volgende vergadering: zaterdag 11/12 2021: 09u30: ledencomité // 11u: kalendervergadering

