KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG
ONDERDAG 14 JUNI 2012 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Martin DEMEESTER – Bart DEWULF, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: Arthur VANDER BEKEN

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 15/05/2012 worden definitief goedgekeurd na enkele aanpassingen.
02. Financiën
02.1. Overeenkomst KBZB-Atleet: goedkeuring voorstel ivm verplichte deelname OPEN BK & onkostenvergoeding
Voorstel: een atleet moet minstens op 2 verschillende competitiedagen deelnemen aan het BK OPEN waarbij hij / zij zich
op elk van deze afzonderlijke competitiedagen dient te kwalificeren voor minstens 1 individuele finale en deze ook
effectief dient te zwemmen in de namiddagsessie.
In geval van DISQ tijdens series > komt niet in aanmerking voor bovenstaande verplichting.
In geval van DISQ tijdens finale > wordt beschouwd als de finale te hebben gezwommen.
Deze aangepaste contractuele bepaling zal opgenomen worden in de nieuwe versie van de overeenkomst “KBZB-Atleet”.
02.2. Overeenkomst KBZB-SPEEDO en Overeenkomst Atleet-SPEEDO
- De overeenkomst met Speedo eindigt op 31.12.2012. Naar aanleiding van een onderhoud tussen M. LOUWAGIE en R.
SMOLDERS zou SPEEDO een nieuw voorstel aan de KBZB overmaken. Tot op heden werd nog niets ontvangen.
- W. GEORGES stelt vast dat sommige atleten momenteel met ARENA zwemmen zonder de KBZB hiervan op de hoogte te
hebben gebracht. P. EVRARD wenst er aan te herinneren dat de nationale SPEEDO-uitrusting verplicht moet gedragen
worden vanaf het vertrek op de luchthaven tot de dag van terugkomst, ook al heeft de atleet een technische
zwemuitrusting van een ander merk.
- de RVB bespreekt de mogelijkheid om nationale uitrustingen (training, T-shirts, polo’s, handdoek, …) te bekomen via
alternatieve leveranciers (JAKO, NIKE, ADIDAS, etc.).
Besluit:
- Er heerst een algemene ontevredenheid over de leveringen van uitrustingen (cf. bijvoorbeeld zwembroek W.
BAUWENS)
- De regionale federaties en de KBZB mogen zelf volledig autonoom een kledijsponsor naar keuze benaderen.
03. KBZB-reglementen ed. 2012
03.1. De nieuwe versie van de KBZB-reglementen (van toepassing vanaf 01.06.2012, tenzij anders bepaald) is heden
beschikbaar en gepubliceerd op de KBZB-website (inclusief een overzicht met alle gewijzigde reglementen).
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04. Internationale Wedstrijden
(R. BUGGENHOUT en M. TOPPET (afgevaardigden SCZW) en L. GROSSEN en P. MIDREZ (TD’s) wonen de vergadering bij
voor de bespreking van Punten 4 en 5.1. van de dagorde).
04.1. EK Debrecen 2012
- De RVB heeft kennis genomen van het verslag van delegatieleider P. EVRARD en zijn bijkomende toelichtingen:
*Transport en hotel > zeer goed.
*Algemene evaluatie is vrij positief met een bijzonder goede verstandhouding, communicatie en werking binnen de
sporttechnische staf (coaches, kinés, delegatieleider).
*Opmerking over afwijking op gezamenlijk vertrek / retour: dit moet duidelijk vooraf gemeld worden.
*Opmerking over partners die onaangekondigd een delegatielid vergezellen > de RVB herhaalt dat dit in geen enkel geval
wordt toegestaan.
* Indien van toepassing, dient de KBZB ter gelegenheid van een EK / WK de plaatselijke Belgische ambassade te briefen
over de nationale delegatie.
- sportieve evaluatie
* FFBN: P. MIDREZ > zeer slechte resultaten voor Franstalige zwemmers, F. LECLUYSE en F. HEERBRANDT haalden niet
het verwachte niveau, de prestaties van Y. GRANDJEAN en P. SYSTERMANS waren ontgoochelend en ook G.
SURGELOOSE was niet overtuigend, maar toch is er ruimte voor euforie wegens de superbe resultaten van de 2
aflossingsploegen!
P. MIDREZ heeft goede vooruitzichten voor F. LECLUYSE en F. HEERSBRANDT in voorbereiding op de OS LONDON 2012.
* VZF: L. GROSSEN > bijzonder wisselende resultaten, met hoogtes en laagtes. W. BAUWENS prima prestaties, J.
SYSMANS onder de verwachtingen, E. VANDER STRAETEN > halve finale met matige tijd, maar had geen optimale
voorbereiding.
Mooie prestaties van DEKONINCK en TIMMERS in aflossingen. De algemene doelstelling (minimum ½ finales) werd door
de meeste zwemmers vervuld.
Samenvattend stelt de SPCEL SWI dat met uitzondering van de aflossingen en W. BAUWENS individueel de resultaten
nogal beneden peil waren.
04.2. EK Junior Antwerpen 2012
- Openingsceremonie 4 juli – Official Gala Dinner 7 juli
- Taakverdeling tussen delegatieleiders P. EVRARD & J. VANDER STRAETEN
- De RVB neemt kennis van de informele melding van L. GROSSEN dat L. CROENEN afzegt voor het EJK (ook al is hij
medaillekandidaat) gezien zijn plaats in de Olympische aflossingsploeg 4x200m vrije slag.
Nog te bevestigen door VZF, zwemmer en club.
04.3. EK 25M Chartres (22-25 nov) / WK 25M Istanbul (12-16 dec)
- Quid atleten die de minimumcriteria van beide internationale competities realiseren?
VZF > zullen slechts aan één van beide internationale competities deelnemen, alleszins geen combinatie van EK/WK.
Budget te beperkt voor grote WK-deelname, niettegenstaande de financiële steun van de FINA.
FFBN > zullen hun atleten op voorhand de keuze opleggen voor één van beide wedstrijden.
04.4. WK SWI Barcelona 2013 > De RVB heeft kennis genomen van de kwalificatieprocedure van de FINA.
Op vraag van de LEN zal W. GEORGES alvast het EJK Zwemmen Antwerpen (04-08 juli 2012) bij de FINA laten registreren
als WK-kwalificatiewedstrijd.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Algemene Vergadering – vrijdag 01 juni 2012 – 18u00 > commentaren worden gegeven door M. LOUWAGIE en W.
GEORGES. Alles stond in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen (selecties en begeleiding, Belgian
House, ticket info, etc.).
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- OS London 2012 > de RVB heeft kennis genomen van de meest recente lijst met geselecteerde en selecteerbare
atleten dd. 06.06.2012.
Naar aanleiding van diverse communicaties tussen de FINA, BOIC en KBZB dringt zich een bijzonder spoedig
selectievoorstel op aangaande de samenstelling van de beide aflossingsploegen, aangezien de FINA hiervoor slechts 4
bijkomende atleten aanvaardt die geen individuele OQT hebben gezwommen.
Met betrekking tot het uiteindelijke selectievoorstel aangaande de samenstelling van de 4x200m aflossing, waarschuwt
voorzitter LOUWAGIE niettemin voor juridische problemen. Hij stelt bijgevolg dan ook voor om de uiteindelijke keuze
tussen L. CROENEN (die deel uitmaakte van de aflossingsploeg die in Debrecen de Olympische kwalificatie heeft
afgedwongen, maar op de seizoensrankings slechts de 5e tijd op de 200m heeft) en P. SYSTERMANS (die geen deel
uitmaakte van de aflossingploeg te Debrecen, maar op de seizoensrankings de 4e tijd op de 200m heeft) voor de 4e
plaats in de aflossing over te laten aan het BOIC, dat steeds de definitieve selectie opmaakt, teneinde een gerechtelijke
procedure in kortgeding te vermijden.
Voorzitter LOUWAGIE stelt vervolgens dat hij zich neerlegt bij de beslissing van de vergadering. Zowel de FFBN als de VZF
volgen de degelijke onderbouw die door beide TD's werd gegeven. Er wordt bijgevolg geopteerd om L. CROENEN te
verkiezen boven P. SYSTERMANS. Bovendien wordt door de FFBN nogmaals gewezen op het feit dat niet enkel de tijden,
maar ook de inzet, het vormpeil en het gedrag belangrijke selectiecriteria zijn. Er wordt ook afgesproken dat - indien er
een rechtszaak zou komen - de kosten pro rata gedragen zullen worden door de FFBN en VZF. De volledige vergadering
gaat akkoord.
Na discussie zal de KBZB het onderstaande voorstel met betrekking tot de beide aflossingsploegen voor verder gevolg
overmaken aan de selectiecommissie van het BOIC, uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door zowel BOIC, FINA
als IOC.
- Selectie / kwalificatie aflossingen: samenstelling team behouden.
- 4x100m vrij: P. TIMMERS / J. AERENTS / D. DEKONINCK* / E. VANLUCHENE* > absolute prioriteit wegens 9e
plaats op World Rankings
- 4x200m vrij: P. TIMMERS / G. SURGELOOSE / D. DEKONINCK* / L. CROENEN*
- Reservezwemmer voor beide aflossingen: Y. GRANDJEAN*
3 zwemmers met OST-tijd inschrijven voor individuele wedstrijd > J. AERENTS (50m) / P. TIMMERS (100m) * G.
SURGELOOSE (200m) teneinde het maximum quota van 4 Relay Only Swimmers (*) te bekomen (volgens suggestie van
P. PREAT – BOIC).
Uiteraard dient dit voorstel nog bevestigd te worden door zowel BOIC, FINA als IOC.
Voorstel coaches / begeleiding:
SWI: R. GAASTRA – P. MIDREZ (indien bijkomende coach mogelijk > + L. GROSSEN)
OW: R. VALCKE
Het BOIC stelt voor om het persmoment ter voorstelling van de Olympische selectie SWI te houden op 9 juli in het BLOSO
domein te Hazewinkel, samen met Kano/Kayak en Roeien. Dit voorstel wordt aanvaard. De atleten zijn op stage tot 7 juli
en vertrekken op 16 juli richting London.
* Financiële tussenkomst via Suseia: W. GEORGES heeft nog steeds geen feedback van het BOIC ontvangen aangaande
de praktische verdeling van deze steun tussen VZF en FFBN.
- Bijeenkomst BOIC-werkgroep “Fiscaal statuut scheidsrechters” – maandag 11 juni 2012 > commentaren worden
gegeven door W. GEORGES. Er wordt gewerkt op twee verschillende pistes gezien de complexiteit van deze materie:
a) gezamenlijk initiatief / voorstel van AISF en VSF tov Ministerie van Financiën tot wetswijziging: verhoging van het
jaarlijks max. forfaitair bedrag voor ALLE vrijwilligers van € 1.257,51 naar € 2.515,02.
b) aangezien de aanwezige nationale sportbonden unaniem van mening waren, dat, niettegenstaande de lovenswaardige
aard van het AISF-VSF voorstel, dit geen oplossing biedt en ontoereikend blijft voor het specifieke statuut van het
merendeel van de scheidsrechters, zal de werkgroep in het najaar een voorstel uitwerken waarbij een specifieke
uitzonderingscirculaire voor scheidsrechters zal worden aangevraagd bij de fiscus.
05.2. FINA
- Update FINA RTP Q3 2012 > F. Heersbrandt & K. Buys (SWI) – B. Ryckeman (OW)
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- FINA Open Water SWI Officials List Nr. 10 (1 jan 2013 – 31 dec 2016): de deadline voor het indienen van kandidaturen
is 31 juli 2012.
- FINA World Aquatics Convention (29 oct – 01 nov 2012): W. GEORGES zal deze conventie bijwonen op voorwaarde dat
dit volledig op kosten van de FINA gebeurt.
05.3. LEN
- Extraordinary Congress Debrecen – 26.05.2012 > P. EVRARD en W. GEORGES brengen een beknopt verslag uit over het
verloop van dit buitengewoon congres waarop de nieuwe statuten werden goedgekeurd. Bijgevolg worden vanaf nu
nieuwe verkiezingen gehouden op het eerstvolgende gewone LEN Congres na elke Olympische Spelen.
- Kandidaturen verkiezingen LEN Congress Lissabon – 29.09.2012 > deadline 30.06.2012
- Data EK SWI JUN 2013 > 10-14 juli / Poznan (POL)
05.4. VZF
Briefwisseling AZL over een boete voor opgave tijdens het BK OPEN Zwemmen. In de richtlijnen staat uitdrukkelijk
vermeld dat “De tijden van gediskwalificeerde zwemmers zullen opgenomen worden bij het berekenen van de boetes
voor overschrijding van de limiettijden. Een diskwalificatie voor opgave zal bestraft worden met de maximale boete.”
Er wordt echter niet specifiek gesproken over diskwalificatie voor valse start. De RVB beslist om dit over te maken aan de
SCZW voor verder gevolg, in samenspraak met W. GEORGES en A. VANDER BEKEN.
05.5. FFBN
De RVB heeft dankzij P. EVRARD kennis genomen van het verslag van de Nationale Sportcommissie OW. In 2012 wordt
een nationale enquête gehouden betreffende de organisatie van de diverse OW-competities (regionaal, nationaal,
criterium).
06. Allerlei
06.1. Stand van zaken wedstrijd KZK-CNT / WP-play-offs BK WP + verslag finale WP-beker 02.06.2012
- De RVB heeft kennis genomen van het verslag van F. MERCIER over het verloop van de finales Beker van België WP dd.
02.06.2012. Ook P. EVRARD en J. VANDER STRAETEN geven enkele toelichtingen over het verloop. De RVB betreurt de
onsportieve houding van KZK Kortrijk na de finale tegenover publiek, organisator en tegenstander CNT.
- De RVB heeft kennis genomen van de zittingsdatum van de CCA die zal zetelen om de zaak definitief ten gronde te
beslechten.
- De RVB bespreekt enkele opties met betrekking tot het afwerken van de play offs AFD.1 BK WP SEN seizoen 20112012.
06.2. Zaak Y. HERMANS (CHAT) – L. MERLOT (CCA) > de RVB keurt de richtlijnen en de bevoegdheden van
scheidsrechterscontroleurs goed. Het is verplicht om de naam van de controleur op het wedstrijdblad te noteren.
06.3. Update kalender vergaderingen KBZB > de federale vergaderingen voor de periode aug-sep 2012 worden definitief
vastgelegd.
06.4. Diversen
M. LOUWAGIE informeert naar de stand van zaken betreffende de organisatorische voorbereidingen van het BK
Zwemmen CAT WE2 te Antwerpen, gezien de afwezigheid van W. GEORGES op 2 competitiedagen. W. GEORGES zal de
belangrijkste organisatiepunten vooraf coördineren met R. BUGGENHOUT en B. PAREZ.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 05 SEPTEMBER 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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