
 

VERSLAG VLAAMS SPORTCOMITE OPEN WATER + KAMPRECHTERVERGADERING (aansluitend) 

Datum 14 mei 2022 

Voorzitter Geert Vanhoof 

Notulist Inge Leeten 

Aanwezig Franky Joos, Jan Cocquyt, Jody De Saedeleer, Jarne Woutermaertens 

Aanwezig K Frankie Vanderrijst, Joke De Saedeleer, Pascal De Saedeleer, Kathy Demeyere (Marie-José Quix: verontschuldigd) 

Verontschuldigd Jozef Hufkens, Cindy Bougeâtre, Michel Hougardy, Inge Leeten 

Locatie Vergaderzaal zwembad Oostende 

 

 Onderwerp Bespreking 

A Welkom  

  Geert heet iedereen welkom 

B Organisatie wedstrijden seizoen 2022  

  • Template van voorprogramma dat in Splash zit is niet aangepast aan open water, is het mogelijk 
om dit aan te passen 
To do: Inge zal dit opnemen naar volgend seizoen. 

• Wedstrijd VWZ 15 km conform het reglement mogen zwemmers van 14 jaar en > hier deelnemen. 
To do: vragen aan Werner om lenex aan te passen 

• Bericht van Helios dat ze niet organiseren in 2022 

• Club met meeste deelnemers: enkel zwemmers die min de helft +1 gezwommen hebben komen 
hiervoor in aanmerking. 

C Communicatie  

  • Recreatieve kalender opmaken en promotie maken 
To do: in week 01/06 zal deze online komen (Inge) 

• Najaar 2022 dan contact opnemen met recreatieve organisatoren 

D Varia  

  • Fina-approved wetsuits vinden is niet makkelijk (zijn ook vrij kostelijk). 
To do: een lijst opmaken, zodat we aan personen die dit nodig hebben vrij makkelijk een overzicht 
kunnen bezorgen (Geert) 
 
 



 

 Kamprechtersvergadering  

 Welkom Geert heet iedereen welkom en verontschuldigd Jef en Marie-José. 

A Evaluatie seizoen 2021  

  • In het algemeen weinig problemen 

• Sfeer onder officials goed 

• Kunnen clubs aangeven of er eten/drinken te verkrijgen is op de wedstrijd? (Handige info voor 
supporters) 

• Wedstrijd Sint-Niklaas: zwemrechter op het water -> pedalo’s ten minste 30 min voor de start van 
de wedstrijd aan de start beschikbaar + 2 mensen in de boot.  Zwemrechters zitten alleen in de 
pedalo en zijn eigenlijk vooral bezig met ter plekke te blijven, wat een serieuze inspanning is.  Kan 
er iemand van de organisatie mee in de boot zitten indien er niet voldoende officials zijn?   
To do: bespreken met organisatie 

B Functies in open water (K/KOP/KOF) Franky legt uit wat de functies en de daar bijhorende verantwoordelijkheden inhouden 

C Reglement 2022 Reglement 2022 overlopen 

D Vooruitblik seizoen 2022  

  • Vergoedingen kamprechter: officiële vrijwilligersvergoeding + kilometervergoeding 
To do: Inge zal templates nog bezorgen 

• Wedstrijden worden verdeeld 

• Overlopen taken kamprechter: 
- parcours keuren + 3 plaatsen temperatuur meten (30’ voor de wedstrijd) 
- parcours uitleggen bij briefing (evt. met organisator) 
- briefing in 2 landstalen (evt. ondersteuning vragen) 

E Varia - Kampioenenviering 2022: oproep voor organisator nu al lanceren. 
 

 
Volgende vergadering: 
01/06 online vergadering met organisatoren (Geert/Inge) 
25/06: Vlaams sportcomité open water met aansluitend TAK O – opleiding 


