KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL SYNCHRO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 12 september 2017 te Brussel.
REF: SPCEL SY/17.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
FFBN: B. PAREZ – G. LEMAIRE – M. HUBERTY;
SC SYNCHRO: L. LAMBREMONT
Verontschuldigd:
E. VAN DER GUCHT – I. DEKIMPE – C. DENAMUR
1. Evaluatie BK JUN / MIN / CAD / MAS & SEN 2017
L. LAMBREMONT geeft enkele toelichtingen bij de overzichtstabel met het aantal deelnemende clubs en
inschrijvingen voor de verschillende BK’s. Er waren in het algemeen aanzienlijk veel deelnemers, zeker op het
BK MAS. Enkel op het BK MIN was er een daling van het aantal deelnemers, al dan niet door de verhoging van de
boete bij overschrijding van de limietpunten.
Alle organisaties zijn goed verlopen en het sportief niveau is in stijgende lijn en is zeker aanvaardbaar.
2. Voorbereiding BK COMBO 11.11.2017 * SKF Zwevegem
De uitnodiging en de nodige formulieren en documenten worden binnenkort opgesteld en verspreid worden.
Geen andere specifieke opmerkingen.
3. Belgische Kampioenschappen 2018
3.1. BK-kalender 2018:
Op voorstel van de SCSY keurt de SPCEL SY de volgende kalender goed:
BK JUN
25/02/2018
BK MIN/U12
11/03/2018
BK CAD/U15
22/04/2018
BK SEN & MAS
01/05/2018
BK OPEN COMBO
11/11/2018
De BK-limietpunten blijven behouden, gelet op de wijzigingen van de figuren:
BK MIN > 45.0000
BK CAD > 51.5000
BK JUN > 52.5000
3.2. Timing aanbestedingsoproep en opening aanbestedingen:
De aanbestedingsoproep voor de BK’s 2018 zal 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.
3.3. BK-programma (figuren, vrije/technische routines)?:
Naar aanleiding van de veranderingen van de FINA SY Rules zal de SCSY later bekijken op welke manier het BKprogramma voor de Juniores aangepast zal worden, zijnde overschakeling naar wedstrijden met technische
routines en vrije routines vanaf 2019 of 2020. Voorlopig wijzigt er echter niets (eerst figuren, dan routines).
OPGEMAAKT
20/09/2017

VERSTUURD
OPMERKINGEN
20/09/2017
17/10/2017
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 – EMAIL: info@belswim.be

GOEDKEURING
17/10/2017

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL SYNCHRO
4. Internationale wedstrijden
• Voorstel limietpunten in functie van EK JUN 2018 Tampere (FIN * 11-15 juli):
L. LAMBREMONT geeft toelichting bij het voorstel tot limietpunten voor het jaarlijks EK SY Juniores.
Slechts een paar meisjes zouden eventueel in aanmerking komen voor een mogelijke selectie.
Na evaluatie worden voor het EK JUN SY 2018 dezelfde limietpunten vastgelegd en goedgekeurd door de
SPCEL SY:
SOLO > 138.00
DUO > 138.00
Zoals gewoonlijk zijn deze limietpunten 1x te realiseren voor SOLO en DUO tijdens een internationale
competitie in het buitenland vanaf september 2017.
Begin mei worden de eventuele gerealiseerde limietpunten geëvalueerd.
Bijkomend doet L. LAMBREMONT namens de SCSY ook een voorstel tot limietpunten voor een gemengd DUO
SENIOR, gelet op de Belgische wereldtitel op het WK Masters Budapest in deze discipline.
De SPCEL SY is eerder sceptisch over dit bijkomend voorstel, voornamelijk door het gebrek aan referentie qua
internationale resultaten binnen deze nieuwe discipline (pas in officiële competitie sedert 2015).
Na analyse van de meest recente resultaten (EK 2016 & WK 2015-2017) worden uiteindelijk de volgende
limietpunten goedgekeurd door de SPCEL SY: DUO MIXED SENIOR > 144.00
• Aanduidingen LEN SY Judges 2017:
E. VAN DER GUCHT werd opnieuw door de LEN als jurylid aangeduid voor de LEN Synchro Champions Cup (Cuneo
ITA). C. DENAMUR was oa. actief tijdens de COMEN Cup SY (Mealhada POR).
C. DEWITTE & E. VAN DER GUCHT zullen voor het jaar 2018 opnieuw bevestigd worden bij de FINA als Belgische
FINA Synchro Judges. C. DEWITTE bereikt in 2018 wel reeds de leeftijdslimiet van de FINA (max. 65 jaar).
5. Briefwisseling
5.1. Info FINA Technical Congres SY.
Naast diverse ingrijpende sporttechnische wijzigingen werd eveneens beslist om de officiële benaming van
deze FINA-discipline te wijzigen van “Synchronised Swimming” naar “Artistic Swimming”.
5.2. LEN Synchro Clinic Vantaa (FIN) * 06-08 OCT
4 Belgische juryleden/coaches zullen deze internationale LEN clinic over de nieuwe FINA figuren en technische
elementen bijwonen.
6. Allerlei
6.1. Teneinde de nieuwe FINA Rules ook toe te lichten en te presenteren aan de Belgische coaches en juryleden
wordt met de financiële steun van KBZB/BOIC op 16.09.2017 in Oostkamp een synchro-clinic gegeven door J.
GRAY (internationale autoriteit inzake synchro-reglementen). Gezien de hoge opkomst (92 deelnemers) zal er
eind september ook 2e clinic georganiseerd worden door de FFBN (Jambes * 24 sep).
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL SYNCHRO:
(datum nog te bepalen) – BONDSBUREEL BRUSSEL
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