VERSLAG NATIONAAL SPORTBESTUUR OPEN WATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

18/08/2012 nationale vergadering NSB-OW
Bloso Centrum in Bergen
Jan Cocquyt , Franky Joos , Michel Hougardy , Guy Sottiau, Roland Montens
en Etienne Jooris
Jef Hufkens
Pierre Gouverneur
Guy Lemaire
Michel Hougardy (Jef Hufkens Nederlands)

1. Verslag wordt na voorlezing goedgekeurd

2. Inkomende post / mails :
 nihil
3. Uitgaande post / mails :
 nihil
4. Algemeen :
 Discussiepunten:
1. Criteria voor een eventiuele selectie van de zwemmers categorie elite openwater (Guy
Sottiau)
Antwoord : selectiecriteria is een beslissing van de KBZB
2. Organisatie STH Saint Hubert :
Na de afgelasting van de wedstrijd heeft men nagelaten om de lijst van de ingeschreven
zwemmers door te sturen aan Roland Montens. Deze lijst is er echt nodig omdat elke
ingeschreven zwemmeraldus nog steeds kan meedingen aal de trofee voor alle
gezwommen wedstrijden, is zo ook vermeld in ons reglement. Elke reglementair
ingeschreven zwemmer telt als gezwommen wedstrijd maar zonder punten. Michel zal
nogmaals aandringen bij STH om de lijst door te sturen binnen de week, wanneer dit niet
gebeurd zullen er sancties volgen. Ondertussen is deze lijst gegeven een week na de
vergadering.
3. Annulering van de wedstrijd in Froidchapelle naar aanleiding van de aanwezigheid van
blauwalg.
Een wateranalyse moet aangevraagd worden op de plaats van de wedstrijd en niet in het
algemeen zoals gebeurd op meerdere plaatsen, bvb alle provincie waters hebben een
globale keuring.
Er zal een ontmoeting plaatsvinden met de betrokken organisatoren en bloso
4. Boetes tekort aan officials:
Wij zullen vanaf volgend seizoen het aantal zwemmers en verplicht te leveren van officials
conform maken met het binnenbad.
5. Official boekjes voor de Franstalige officials :
De FFBN organiseert dezer dagen een vergadering over de bevoegdheid en het maken
van een official boekje van officials openwater.in het Frans zal onze bevoegdheid TAK O
de naam krijgen “CAVEL” (Chronometrage, Arrivé en Virage bevoegdheid Eau Libre.
De opleidingen en de examens zijn hetzelfde als in de VZF.
Er zijn al 5 kandidaten geslaagd en 1 kandidaat moet zijn test herdoen.De heer D.
Leclercq gaat bekijken of er een nieuw boekje zal worden gemaakt of dat deze mensen bij
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geïntegreerd worden in het official boekje van het binnenbad.
6. Medische certificaten :
Men zal de reglementen aanpassen aan deze van het binnenbad wanneer deze
veranderen nav medische attesten.
7. Minimale watertemperatuur :
Het reglement voorziet dat de temperatuur van het water minimum 16° moet bedragen om
de wedstrijd te kunnen laten doorgaan. Sommige komen terug op het feit dat FINA
spreekt van masters en daar geld een andere minimum temperatuur. Vermits wij geen
masters hebben maar senioren vallen wij buiten deze regelgeving. Zal in het reglement
moeten worden aangepast voor het seizoen 2013, elke verwijzing naar masters zal meten
seniors worden.
8. Berekening van de punten :
Om vanaf 2013 de wedstrijden tellende voor het BK te stimuleren zal er een nieuw
puntensysteem worden uitgewerkt, hierdoor zou de kloof tussen de verschillende plaatsen
kleiner worden gemaakt.
9. Silicone badmutsen (ipv de latex mutsen via Wouter Georges) :
Het zou kunnen dat er mutsen kunnen besteld worden tezamen met Nederland
5. Varia :
 nihil

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Een vergadering beleggen om te bekijken hoe we in de
toekomst annuleringen van wedstrijden kunnen beperken
of vermijden.
Official boekjes voor Franstalige officials

Michel

Start vergadering :

12u15

Einde vergadering :

13u30

Michel

Tegen
wanneer?
Oktober 2012

Oktobernovember 2012
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