KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL SYNCHRO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag
woensdag 10 oktober 2012 te Brussel.
REF: SPCEL SY/
SY/12.01
.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 VZF
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DESMET (zonder stemrecht);
 FFBN:
FBN P. EVRARD – C. DE SCHEPPER;
 SC SYNCHRO:
SYNCHRO I. DE KIMPE – L. LAMBREMONT – C. DENAMUR
 TD’s:
TD’s S. ROLDAN (TD FFBN)
Verontschuldigd:
 M. BOUILLON – E. VANDERGUCHT – S. VERGAUWE (TD VZF)

1. Evaluatie BK MAS / SEN / JUN 2012
2012
1.1. Evaluatie BK MIN & CAD 2011: OK, veel deelnemers met stijgend sportief niveau.
1.2. BK MAS / SEN
- Aantal deelnemers blijft gelijk
- Sportief niveau OK
1.3. BK JUN
- Kleine daling deelnemers maar toename van sportief niveau
- Werking met Juniors ifv EK2012 was niettemin positief.
2. Voorbereiding BK MIN / CAD 2012
2012
De nodige formulieren en documenten werden opgesteld en verspreid.
Opnieuw wordt er een aanzienlijke deelname verwacht, zowel van VZF- als van FFBN-clubs.
3. Kalender data BK SYNCHRO 201
2013
De SPCEL SY keurt de aangepaste timing van de kalender BK 2013 goed:
BK SEN - MAS
BK JUN
BK CAD
BK MIN
BK COMBO (alle categorieën)

01/05/2013
27/01/2013
21/04/2013
24/02/2013
11/11/2013

BK COMBO is een afzonderlijk Belgisch Kampioenschap met uitsluitend Free Combo voor alle categorieën (exact
wedstrijdprogramma nog te bepalen).
W. GEORGES wijst er op dat aanpassingen van sportreglementen van kracht moeten zijn vanaf 1 januari ipv 1 maart
gezien het vervroegen van de BK-organisaties.
Timing aanbestedingsoproep en opening aanbestedingen: opening 29 november door de Raad van Bestuur (19u00)
De SCSY vraagt om vanaf 2013 de aanbestedingsoproep voor de BK SYNCHRO vroeger te lanceren. Dit is geen
probleem op voorwaarde dat alle nodige documenten (sportreglementen, richtlijnen, etc.) beschikbaar zijn.
K. DESMET vraagt de invoering van een alternatieve aanbestedingsprocedure waarbij de organisatie van de diverse
BK’s voor meerdere opeenvolgende jaren aan dezelfde club wordt toegekend. De SCSY en de RVB zijn hiervan geen
voorstander gezien elke club elk jaar een bod via aanbesteding kan doen.
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4. Internationale wedstrijden
•
•
•

Nationale ploegen: nihil
Internationale prestaties regionale selecties: Deelname van regionale teams VZF op Flanders OPEN MIN /
regionaal team CAD FFBN op COMEN Coupe Synchro (deelname na behalen van vooraf bepaalde LT). In elk geval
zijn er positieve commentaren en evaluaties met betrekking tot deze internationale activiteiten.
Eventueel kan onderzocht worden om EJK-limietpunten 2013 op te maken.

5. Briefwisseling
Zie Pt. 6.
6. Allerlei
6.1. Brevetten- en diplomasysteem SY & R. SERNEELS
Onder impuls van de regionale Synchrocomités werd een gezamenlijk en uniform synchrograden en –
brevettensysteem ontwikkeld dat momenteel uitgebreid gepromoot wordt bij alle Belgische synchroclubs.
W. GEORGES meldt dat de KBZB hierover een verontwaardigde brief van R. SERNEELS heeft ontvangen, waarin zij
beweert nooit uitgenodigd noch geconsulteerd te zijn geweest, hoewel zij al jarenlang met veel inzet een
voortrekkersrol heeft gespeeld. Bijgevolg blijft ze nu achter met onbruikbare diploma’s.
De SCSY bevestigt nochtans dat zij wel degelijk R. SERNEELS betrokken heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe
systeem, maar dat haar actieve rol tegenwoordig nogal beperkt is geworden.
6.2. FINA Synchronised Swimming Judges List 2013
De kandidaturen van E. VANDER GUCHT en C. DENAMUR zullen opnieuw bij de FINA ingediend worden.
6.3. Bijscholing van officials & coaches:
M. LOUWAGIE informeert naar de werking binnen de regionale zwemfederaties betreffende de opleiding van coaches
en officials.
VZF / BLOSO: de cursus initiator coaches SY is niet uitgewerkt, maar eerst dient men cursus training SWI volgen om
daarna specifiek Synchro te kunnen volgen.
ADEPS: er is een specifieke cursus voor synchro voorzien.
M. LOUWAGIE is bereid om opnieuw een federaal budget ter beschikking van de SCSY te stellen voor het organiseren
van een bijscholing voor coaches en/of officials met bijvoorbeeld een gerenommeerde internationale coach Synchro.
Als alternatief zou een Belgische delegatie het Synchro-colloquium te Luxemburg kunnen bijwonen, waarbij de KBZB
het bustransport bekostigt. De SCSY wordt verzocht alle concrete voorstellen of afspraken te regelen met W. GEORGES.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretarisecretaris-generaal
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