
 

VERSLAG VLAAMS SPORTCOMITE OPEN WATER 

Datum 16 april 2022 

Startuur 09u30 

Voorzitter Geert Vanhoof 

Notulist Inge Leeten 

Aanwezig Cindy Bougeâtre, Jan Cocquyt, Franky Joos, Jarne Woutermaertens 

Verontschuldigd Jodie De Saedeleer – Jozef Hufkens 

Locatie Vergaderlokaal kelder Wezenberg 
 

 Onderwerp Items 

A Welkom  

 Welkom door de voorzitter   

 Goedkeuring vorig verslag - Ok geen opmerkingen 

   

B Voorbereiding seizoen 2022  

 - Nieuwsbrief Nieuwsbrief zal verstuurd worden in week van 20/04: items die er in zullen staan. 
- Definitieve kalender: geen wedstrijd in Charleroi 
- Bestellen badmutsen: bij Jodie   
- Inschrijvingsgeld is status quo gebleven, ondanks verhoogde kosten, mogelijk komt er een 

prijsstijging in het volgend seizoen 2023. 
- Reglement staat online 
- Kampioenenviering – op 02/07  
- Officialcursus  

 - Voorbereiding Kamprechtersvergadering 
14/05 in Oostende (in combinatie met 
huldiging/afscheid Roland) 

Planning die dag: 
10u30 – 11u30: VSO (Jozef/Inge kunnen niet aanwezig zijn die dag) 
11u30 – 12u30: Kamprechtersvergadering 
Items die zeker besproken zullen worden: 

- Kamprechter kijkt ’s ochtends het parcours na 
- Uitleg van het parcours bij briefing (eventueel iemand van de organisatie dit laten doen) 
- Briefing in 2 talen (hulp vragen aan andere personen) 

12u30: etentje met kamprechters  



 

To do: 
- Materiaal voorzien voor kamprechtersvergadering (Inge -> afspreken met Geert en/of Franky voor 

ophalen materiaal). 

 - Officialopleiding - Bedoeling is om cursus en examen op de dag zelf te doen (25/06) 
- Presentatie zal opgemaakt worden a.d.h.v. cursus 

 - Prijzen seizoen 2021 - Prijsuitreiking op Flanders 
- Kledijmaten zullen opgevraagd worden. 
- Aantal prijzen beperkten voor seizoen 2022?  Reglement kan hier eventueel nog aan aangepast 
        worden.  Aanwezigen zijn voorstander maar dit wel nog aftoetsen bij Franstaligen.   
        To do: Inge / Geert nemen hierover contact op met Michel 

C Communicatie met clubs  

 - Overleg VWZ (Geert/Inge: online: 29/03) 
 

- In overleg aangegeven wat de opties zijn. 
- VWZ heeft ondertussen zelf keuze gemaakt voor 10 km EN 15 km.  VSO vind dit niet de beste 

optie maar zal uiteraard VWZ ondersteunen in de organisatie.   
Volgende voorwaarden blijven belangrijk:  
- 15km (1 begeleider per zwemmer op het water door VWZ voorzien) 
- 10km en 15km scheiden van elkaar door veiligheidsbaan 
- 10 deelnemers op de 15km blijft 
- 15km enkel starten als bewijs is van 10km 
- goede verzorging van officials 
- elke zwemmer die start op de 15km moet één official leveren (anders niet starten)  
To do: Geert zal dit communiceren naar VWZ 

 - Overleg BZK (Geert/Inge: online 4/04) - Constructief overleg: op te volgen (lenex nog niet binnen) 

 - Mail BYK (Geert) - Aangegeven dat in seizoen 2022 huidige reglementen zeker nog van toepassing zijn + ook 
aangegeven waarom de regel van 1 official voor de LA nodig is. 

   

D Terugkoppeling andere vergadering  

 - Overleg wedstrijd Knokke-Heist zeezwemmen 
(Jan/Inge: online 23/03) 

- Afgesproken om dit item recreatief te promoten. 

   

F Varia  

 - Datum overleg met wedstrijdorganisatoren 
inplannen 

- Woensdag 25/05 om 20u, online 
- Items:  Veiligheid/Financieel/Externe zwemmers/Promotie/voorzien dat er iemand de 

kamprechter het parcours helpt verkennen/temperatuur. 



 

 - Mogelijkheid om masters die naar het EK/WK 
gaan voor open water te ondersteunen 

- Ze regelen zelf hun reis en VOC is ook niet van oordeel dat iemand anders dit moet doen (er is 
immers ook geen selectie). 

- Een outfit die tegen betaling beschikbaar is, is zeker een meerwaarde. 

 - Datum EJK 03/06 – 05/06 - Valt zeer vroeg op het seizoen. 
- Mogelijk consequenties voor selectiewedstrijd in open water. 

 - BK time trial - Meer dan 8 deelnemers 
- Franky en Inge bekijken organisatie hier nog van 

 


