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08/10/2011 nationale kalendervergadering NSB-OW
Gent, Huis van de Sport
Jan Cocquyt , Franky Joos , Jef Hufkens , Michel Hougardy , pierre Gouverneur,
Etienne Jooris en Roland montens

Richard Broer en Niek Kloots NOWW uit Nederland
Jef Hufkens met aanvullingen van Michel Hougardy

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 08 oktober werd na voorlezing goedgekeurd
2. Uiteenzetting door onze Nederlandse vrienden :
 Richard en Niek zijn hun visie in verband met een eventuele samenwerking met Nederland
wat betreft de kalender komen verduidelijken.
 De kalender in Nederland zit barstensvol, wel is er de vraag op dagen dat wij geen wedstrijden
hebben om te gaan zwemmen in Nederland.
 Ook de quotaties om Nederlands kampioen te worden zijn toegelicht, het grote verschil is dat
wij in België een minimum aantal wedstrijden opleggen om Belgisch of Vlaams kampioen te
worden en in Nederland verplicht men om een bepaald aantal kilometers te zwemmen om in
aanmerking te komen (30km effectieve wedstrijdkilometers)
 Wel gaan we volgend seizoen al proberen om onze kamprechters enkele malen te infiltreren
in Nederland en visa versa, om alzo ervaring op te doen langs beide kanten.
 Wel is er ook besproken om in de toekomst een openwater initiatie duik te doen in het 50m
zwembad van Eindhoven.
 Richard en Niek waren verrast over onze werking wat betreft opleidingen, examens van
openwater officials, in Nederland bestaat dit niet. Ook de verplichting van het doorgeven van
een aantal officiëlen naargelang de inschrijvingen bestaat daar niet.
3. Kalendervergadering met de aanwezige clubs :
 Voorlopige kalender 2012 :
23 juni ROSC Oostende
30 juni STH Saint Hubert (FFBN)
01 juli NGB Geeraardsbergen (nieuwe organisatie)
07 juli LZV Lokeren
14 juli SWEM in Lokeren
04 augustus RCCC Charleroi (FFBN)
05 augustus BZK Damme-Brugge (onder voorbehoud)
12 augustus ZGEEL Geel
15 augustus WZK St Niklaas
18 augustus CCM Mons (FFBN)
25 augustus KBZB Willebroek (BK marathon)
26 augustus VWZ Willebroek
01 september BYK Brugge
02 september BZK Damme-Brugge (onder voorbehoud)
Na bevestiging van BZK wordt deze kalender definitief, is voorlopig goedgekeurd
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 Tijdens de algemene vergadering is er beslist om het startgeld op te trekken naar 7 euro/start.
Wel moet deze prijs gedurende de eerstvolgende 5 kalenderjaren ongewijzigd blijven dus van
2012 tem 2016.
 De heer Y Hermans heeft melding gemaakt van het feit dat de verslagen van de nationale
openwater commissie nooit zijn doorgestuurd naar de KBZB. Jef Hufkens zal dit vanaf heden
op zich nemen, onze excuses aan de KBZB, maar wij gingen er van uit dat de verslaggever
van de vorige nationale vergaderingen deze verslagen doorstuurde. Jef zal de verslagen van
de laatste vergaderingen waar hij het verslag van verzorgde doorsturen naar zowel M.
Louwagie en W. Georges
4. Varia :
 Er wordt gevraagd door de verantwoordelijke van de klassementen om in de toekomst bij de
inschrijvingen :
- De clubafkortingen juist door te geven
- Nationaliteit van de zwemmers door te geven
- Het programma zodra het klaar is door te sturen, zodoende dat hij met de
voorbereidingen kan beginnen van het puntenklassement
 De afgevaardigden van de clubs is gevraagd om steeds ongevalaangifte formulieren bij te
hebben op de wedstrijden, zodoende dat er geen kostbare tijd wordt verloren. De
verantwoordelijke van de klassementen zal er ook steeds in zijn bezit hebben.
 In de mate van het mogelijke zullen de inrichters van een wedstrijd de losse badmutsen reeds
meenemen op de wedstrijd voorafgaande aan de eigen organisatie. Dit om ook geen tijd te
verliezen en overbodig werk te besparen.
 De voorbereidingen voor de openwater brochure 2012 zijn reeds in volle gang, wanneer alle
programma’s binnen zijn zal Jef de voorlopige brochure formulieren doorsturen naar de
inrichters ter controle, zodoende dat elke inrichtende club zijn brochureblad zelf controleert en
al of niet goedkeurt ter publicatie. Bedoeling is om uiterlijk na de algemene vergaderingen van
de VZF en de FFBN deze brochure definitief online te plaatsen
 De VZF zal met Jef contact opnemen om een data af te spreken om eens rond de tafel te
zitten met enkele mensen van de VLG om eventuele wedstrijden voor andersvaliden binnen
het openwater te bespreken. Wel is men nationaal van mening dat niet wij maar de VLG zulke
wedstrijden moet inrichten, al of niet met onze samenwerking.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Ontbrekende brochurepagina’s opvragen bij de inrichtende Jef
clubs
Brochurepagina’s doorsturen ter controle naar de clubs
Jef
Verdere afspraken maken met onze Nederlandse vrienden Jan
ivm een eventuele samenwerking

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

12u30

Tegen
wanneer?
asap
asap
01 / 2012
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