
Reglementswijzigingen openwater vanaf 01/01/2017 
 
Blz 27  
 OWR 3.3.1.2 : 
  Volgende punten moeten voorkomen op de wateranalyse : 
  - E. coli/100 ml   < 2000 
  - intestinale enterokokken < 700 
 
Blz 28 inschrijvingen:   nieuw bij te voegen 

OWR 3.6.6 :  weigering van inschrijvingen: 
 … een dergelijke beslissing dient gegrond te zijn en te steunen op de FINA/ VSB-OW 

sportreglementen openwater. Vb geen afgevaardigde of officials meegedeeld bij de 
inschrijvingen en na herhaaldelijke vraag van de organisatie, tijdsoverschrijding …) 

 Mondelinge weigeringen dienen ALTIJD schriftelijk bevestigd te worden. 
 

Blz 33 badmutsen 
OWR 4.5.2.5 :  vernieuwd 

De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden vanaf de 
eerste OW wedstrijd van het seizoen. Één afgevaardigde van elke club zal hiervoor 
na betaling een document ter ontvangst dienen te ondertekenen, en hij/zij zal zelf 
instaan voor de verdere verdeling van de ontvangen mutsen binnen de eigen club. 
Aangevraagde mutsen die op 6 augustus (ZGEEL) nog niet zijn afgehaald, worden 
aangerekend aan de club en deze nummers worden terug vrij gegeven. 
 

OWR 4.5.2.6 :   schrappen 
Na ontvangst van de vaste badmuts is de zwemmer verantwoordelijk voor de 
leesbaarheid van het nummer. Er zal niet meer toegelaten worden dat een zwemmer 
start met een onleesbaar nummer. Indien dit toch gebeurd zal de betreffende 
zwemmer na de betreffende koers worden uitgesloten voor 4.1 
 

Blz 34  regelmatigheidsprijs 
 OWK 1.2 :  

Wie in aanmerking komt voor enige prijs en niet aanwezig is op de uitreiking ervan, 
zal verplicht worden de kosten ervan te dragen. Deze kosten worden jaarlijks 
bepaald. Wel zal er de mogelijkheid gegeven worden om zich af te melden voor zijn 
behaalde prijs tot en met de kalendervergadering van oktober. De afmelding zal 
moeten gebeuren bij de voorzitter via email  jozef.hufkens@pandora.be . diegenen 
die niet afgemeld hebben en toch niet aanwezig zijn op de kampioenenviering 
dienen hun niet-afgehaalde prijs te betalen zijnde 20 euro. 
 

Blz 42   NIEUW 
 OWB 1.4.3 : 

Om de neutraliteit van ALLE officials te waarborgen dienen zij op 

alle OW wedstrijden binnen de VZF te fungeren in witte kledij. 

ENKEL de door de VSB-OW, KBZB, FFBN,VZF ter beschikking 

gestelde polo’s en/of T-shirts zijn toegelaten ZONDER extra logo’s 

of bedrukkingen. Juryleden die zich hieraan niet houden kunnen ter 

plaatse als jurylid worden geweigerd met een eventuele boete 

wegens ‘te kort aan officials’. 
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