
 

Verslag nationaal sportcomité open water & Vlaams sportcomité open water 

Datum 22 oktober 2022 

Startuur 09u30 

Aanwezig Nationaal: Michel Hougardy /Vlaams: Geert Vanhoof, Jarne Woutermaertens, Jozef Hufkens, Jodie De Saedeleer, Cindy Bougeâtre,  

online: Jan Cocquyt 

 

Notulist Inge Leeten 

Verontschuldigd Fred Vergnoux, Kim Van Malderen, Franky Joos 

Locatie Vergaderzaal topsportbad Antwerpen 

 

 Onderwerp  

A Welkom  

1. Welkom door de voorzitters  

   

B Evaluatie kampioenenviering  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organiserende club (GOLD) was tevreden met hoe de kampioenenviering 
verlopen is.  Was voor de club, door het eten dat ze aanboden, een goede 
activiteit. 

- Op voorhand schrik voor het aantal aanwezigen, maar dat aantal viel mee.    
- Na de viering vertrekt ook iedereen en door het vroeger starten met de viering 

was het om 22u ook zo goed als gedaan.  Volgend jaar mogelijk een pauze 
tussenin doen.   

- Oproep lanceren voor volgende editie. 
- Aan zwemfed vragen om FFBN een factuur te sturen voor de tussenkomst in 

deze viering. 



 
C Gesprek Headcoach België (Fred Vergnoux)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fred was uitgenodigd op deze vergadering, naar aanleiding van zijn 
aanwezigheid op het BK.  Alle commissieleden geven aan het zeer positief te 
vinden dat de headcoach van het zwemmen ook komt kijken naar het BK open 
water. Fred heeft zich echter verontschuldigd voor deze meeting daar deze 
samenviel met de worldcup in Berlijn.  Inge heeft daarom afgelopen week alvast 
een gesprek met hem gehad.  Belangrijke punten uit dit gesprek. 

o Nationale kampioenschappen vallen in de meeste landen vroeger in het 
seizoen (tellen daar dan soms ook mee als kwalificatiemoment, wat in 
België tot nu toe nog nooit geweest is -> op zoek naar wedstrijd in 
buitenland).    

o Huidige datums in juli lijken ook moeilijk voor BK open water omdat de 
meeste clubs dan op stage zijn ter voorbereiding van 
zomerwedstrijden. 

o Internationaal zijn de meeste zwemmers in open water ook de 
zwemmers die in het binnenbad goede resultaten behalen op de lange 
afstand.  In België zijn dit op dit moment 2 verschillende werelden.  
Mentaliteitsswitch bij coaches is hier noodzakelijk (vraagt tijd).   

D Terugblik vorig seizoen + aan te passen voor volgend seizoen  

  
- Reglement aanpassingen (volgende vergadering) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Organisatorische zaken 
 
 
 

 
- Wetsuits (vraag van KBZB).  Meningen uiteenlopend, voornaamste bezorgdheid: 

duurder maken van de sport.  Beslissing volgende vergadering. 
- Daglicentie (geen deelname aan BK) 

-> To do: Inge vraagt nogmaals achter de mening van FFBN voor het toelaten van 
Waalse zwemmers aan de open water wedstrijden (bv. triatlon/ijsberen…) 

- Bekijken codes in brochure (verschil tussen deze en TM) 
- Prijsbepaling badmutsen (zeker ook de losse nummers) 

 
 

- Duidelijk melden op brochureblad BK dat er een betaling is naar KBZB en naar 
organiserende club 

- Aankomstbladen op 1 blad 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Evaluatie bij deelnemers (trainers/officials/deelnemers) 
 
 

- Organiserende clubs vragen: 
- om programma 7 dagen op voorhand te bezorgen aan comité (zo kan controle 
badmutsen tijdig gebeuren en zijn er minder fouten de dag zelf) 
- om lenex met de uitslag te bezorgen aan clubs 

- Aankopen van walkies voor communicatie tijdens de wedstrijd te verbeteren. 
- Uitbetaling daglicenties sneller aan organiserende club 
- Meer losse nummers nodig (geel+rood) 
 
 
- Ruim 30 reacties bij zwemfed / 1 bij Franstaligen 

-> To do: Inge vraagt aan FFBN concreet om deze vragenlijst te delen met 
Franstalige clubs die deelgenomen hebben. 
-> 31/10 vragenlijst wordt afgesloten – vervolgens 1 vragenlijst online via 
facebook gedurende 2 weken (hier focus op zwemmers die niet deelnemen aan 
ons circuit -> waarom niet). 
 

E Vooruitblik nieuw seizoen  

 - Oproep organisatie BK 
 
 

 
 
 

- Circuit met Nederland 
 
 
 
 

-  Badmutsen 
 
 
 
 

- Anders dan de voorafgaande jaren heeft de KBZB nu een oproep gedaan naar 
organisaties voor het BK.   
To do: Inge zal de communicatie van de KBZB ook nog eens doorsturen naar de 
organisatoren van de wedstrijden. 
To do: als organisatie van BK bekend is, organisatie uitnodigen voor gesprek. 
 

- Andere commissieleden staan positief tegenover het voorstel van Jan om een 
klassement over 2 of 4 wedstrijden op te starten met Nederland.   
To do: Inge zal tegen volgende vergadering contact opnemen met 
contactpersoon binnen KNZB 

 
- Idee van herinneringsbadmuts?  Niet veel voorstanders van.  Wel zoveel 

mogelijk personen een vaste badmuts laten aankopen. 



 
F Varia  

 - Huidige stock van badmutsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Datums volgende vergaderingen: 
 
 
 
 
 

- Opvolgen van Jef als penningmeester 

- Nodig om te bestellen 
Vaste nummers: 
Groen 1-36 
Blauw 1-25 
Rood  1-57 
Geel 1-78 
Losse nummers 
rood: 200,217,218,219,232,234,235 en 237 (249 t.e.m. 269) 
geel: 201,206,229,234,236  (249 t.e.m. 269) 

- 03/12/2022 (ipv 26/11): Antwerpen (Jodie is verontschuldigd en zal punten op 
voorhand doorgeven) (Nationaal en Vlaams) 

- 17/12/2022 : locatie t.b.d (Nationaal en Vlaams) 
- 22/12/2022: kalendervergadering online (Nationaal) 
- 25/02/2022: locatie t.b.d. (Vlaams) 

 
-  Te bekijken tegen volgende vergadering 
 

 
 
 


