KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL SYNCHRO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 05 mei 2015 te Brussel.
REF: SPCEL SY/15.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. SAMYN;
FFBN: P. EVRARD – C. DE SCHEPPER;
SC SYNCHRO: I. DEKIMPE – L. LAMBREMONT – C. DENAMUR
Verontschuldigd:
E. VAN DER GUCHT
1. Evaluatie BK JUN / MIN / MAS & SEN 2015
1.1. BK JUN:
Er waren aanzienlijk veel deelnemers. Geen specifieke opmerkingen.
1.2. BK MIN
- Goed verlopen, geen specifieke opmerkingen
- Er is een lichte progressie binnen elke regionale federatie.
1.3. BK MAS & SEN
- Beperkt aantal inschrijvingen, beperkt aantal juryleden.
Algemeen: aandacht schenken aan het niveau van de actieve officials.
2. Voorbereiding BK CAD / COMBO 2015
2.1. BK CAD – Aalst 10.05.2015
De nodige formulieren en documenten CAD werden opgesteld en verspreid. Aanzienlijk aantal inschrijvingen, er werden niettemin enkele
laattijdige inschrijvingen geweigerd.
2.2. BK COMBO – Zwevegem 11.11.2015
Geen opmerkingen.
3. Belgische Kampioenschappen 2016
3.1. Voorstel kalender data:
De SPCEL SY keurt de kalender van de BK’s 2016 goed:
BK SEN & MAS
BK JUN
BK CAD
BK MIN
BK OPEN COMBO

01/05/2016
21/02/2016
08/05/2016
06/03/2016
11/11/2016

3.2. Timing aanbestedingsoproep en opening aanbestedingen:
Op verzoek van de SCSY zal de aanbestedingsoproep voor de BK’s 2016 pas opnieuw in de loop van de maand september verstuurd
worden om de geïnteresseerde clubs voldoende tijd te geven om hun eventuele kandidatuur voor te bereiden. De opening van de
enveloppen gebeurt dan normaliter tijdens de eerstvolgende RVB in de maand oktober of november. Volgens de SCSY zullen er in
principe geen problemen zijn om voldoende kandidaat-organisatoren te vinden voor alle BK’s Synchro.
4. Internationale wedstrijden
• Info European Games Baku 2015:
De SCSY informeert nogmaals naar het afwijzen van hun verzoek om op eigen kosten een nationaal team in te schrijven op het LEN SY
kwalificatietornooi voor Baku (georganiseerd in Istanbul van 13-15 februari 2015).
W. GEORGES antwoordt dat de KBZB nooit nationale teams inschrijft op internationale wedstrijden zonder voorafgaande sportieve
selectiecriteria en op eigen kosten van de betrokken atleten. Bovendien diende ook het BOIC hiervoor goedkeuring te verlenen aangezien
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zij als lid van de organiserende EOC de eventuele quotaplaatsen moet bevestigen en alle deelnamekosten moet betalen. Niettemin
betreurt de SPCEL SY dat de aard van dit nieuwe evenement de vrije deelname van de nationale federaties van de LEN aanzienlijk
beperkt.
Immers, bij een normaal EK JUN bepaalt elke NAT. FED autonoom haar eigen selectiecriteria en deelnemende atleten.
• Voorstel limietpunten in functie van EK JUN 2016 Rijeka (CRO):
De SPCEL SY beslist om in de toekomst wel opnieuw limietpunten vast te leggen voor de volgende editie van het EK JUN om toch voor
deze categorie een internationaal objectief te hebben. Er zal een voorstel tot limietpunten opgemaakt worden na afloop van de
synchrocompetitie van de European Games Baku 2015, uiteraard enkel voor SOLO & DUO.
• Info & evaluatie prestaties regionale selecties:
Bij de VZF scoorden het team MIN. zeer goed op de Flanders Synchro Kortrijk, maar de JUN-selectie presteerde veel minder op
internationaal niveau. Bij de FFBN was er de deelname aan de COMEN Synchro Cup 2014 (solo & duo).
•

Aanduidingen LEN SY Officials:
- C. DENAMUR werd rechtstreeks door de LEN aangeduid als jurylid voor het EK JUN SYNCHRO Baku 2015.
- E. VAN DER GUCHT werd door de LEN aangeduid als jurylid voor de LEN European Champions Cup 2015 te Hoofddorp NED.

5. Briefwisseling
5.1. De SPCEL SY neemt kennis van de bevestiging van de FINA met betrekking tot het statuut van de Belgische FINA Synchro Judges
DENAMUR & E. VAN DER GUCHT voor het jaar 2015.
5.2. De SCSY vraag om enkele wijzigingen door te voeren op de volgende editie van de LEN lijst met Belgische Synchro Officials 2016.
I. STUYCK en J. VANHOYWEGHEN worden geschrapt en vervangen door I. LEPOMME (FFBN) en een nog aan te duiden official van de
VZF.
6. Allerlei
6.1. Graden en brevetten Synchro VZF/FFBN: op vraag van de SCSY zal opnieuw een schoolbrevet SIRENE/ZEEMEERMIN ingevoerd
worden in het officiële gamma dat aangeboden wordt door de KBZB. Dit brevet is technisch reeds volledig uitgewerkt maar de praktische
modaliteiten met betrekking tot promotie en verdeling zijn nog te bepalen. W. GEORGES vraagt aan de SCSY om hiervoor een voorstel uit
te werken en over te maken aan het Algemeen Secretariaat KBZB.
6.2. De SPCEL SY is verheugd dat er opnieuw trainersopleidingen Synchro worden opgestart binnen de regionale federaties.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL SYNCHRO:
(datum nog te bepalen) – BONDSBUREEL BRUSSEL
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