KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 18 september 2013 te Brussel.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/13.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN:
FBN P. EVRARD;
 VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN – B. DEWULF – M. DEMEESTER;
 SC Zwemmen:
Zwemmen: J. FINET – M. TOPPET – L. ULENAERS – R. BUGGENHOUT;
 TD: P. MIDREZ (TD FFBN)
Verontschuldigd:
Verontschuldigd:
K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – A. VANDER BEKEN
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2013
1.1. Evaluatie BK CAT. WE1 + WE2
M. TOPPET geeft toelichtingen over enkele aandachtspunten naar de toekomst toe.
Er waren geen noemenswaardige problemen tijdens deze beide vlotte organisaties. De algemene timing gedurende de
beide WE’s was aanvaardbaar.
1.2. Voorbereiding BK 25M
Bevestiging: series in 10 banen / finales in 8 banen
Op vraag van M. TOPPET wordt bijkomend bevestigd dat alle buitenlandse zwemmers enkel mogen deelnemen mits
inachtneming van dezelfde voorwaarden als de Belgische deelnemers waaronder effectief gerealiseerde
inschrijvingstijden. Op de uitnodiging zal de vermelding “OPEN” toegevoegd worden aan de titel van het BK om duidelijk
te maken dat ook buitenlandse clubs kunnen deelnemen.
2. Aanbestedingen Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2014
2014
Alvorens de officiële aanbestedingsoproep kan verstuurd worden, dient de SCZW eerst na te gaan of er bepaalde items
gewijzigd moeten worden aan de programma’s, limiettijden en lastenboeken.
Tegen half oktober zal de SCZW een opsomming/inventaris opmaken van alle gewenste wijzigingen en aanpassingen
zodat de opening van de aanbestedingen voorzien kan worden op de vergadering van de RVB in de maand november.
3. Internationale wedstrijden
3.1. WK SWI & OW 2013 Barcelona: sportieve evaluatie
R. GAASTRA was als coach van de nationale aflossingsploegen uitgenodigd voor de bespreking van dit punt, maar heeft
zich wegens agendaproblemen verontschuldigd.
Vervolgens geeft TD FFBN P. MIDREZ zijn algemene positieve analyse, misschien waren de verwachtingen vooraf te hoog
gespannen door middel van bepaalde verklaringen, die dan gevolgd werden door mindere resultaten.
Aangaande de Aflossing 4x100m ondersteunt P. MIDREZ nog steeds de handelingen van R. GAASTRA. Helaas haalden
niet alle zwemmers hun verwachte normale niveau (soms te groot resultaatverschil tussen AM & PM-sessie). Wat betreft
P. MIDREZ moet de modus operandi aangaande de selectie en de voorbereiding van de nationale aflossingsploegen niet
per sé gewijzigd worden in de toekomst.
Dé prestatie van het WK was uiteraard de zilveren medaille van B.RYCKEMAN (25KM Open Water).
3.2. EK JUN 2013 Poznan:
Poznan: sportieve evaluatie
P. MIDREZ geeft zijn analyse van de matige resultaten, wegens te korte voorbereidingsperiode.
3.3. EYOF 2013 Utrecht: sportieve evaluatie
Vrij goede resultaten en geen specifieke opmerkingen ontvangen vanuit het BOIC. De EYOF-competitie is voornamelijk
een internationaal evenement om ervaring op te doen, sportieve prestaties zijn dus niet het enige evaluatiecriterium.
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3.4. EK 25M Herning 2013
Voorlopige selectie: de SPCEL SWI neemt kennis van de lijst met atleten die reeds hebben voldaan aan de
selectiecriteria > 6 dames & 11 heren
Extra Qual. Competities > blijkbaar waren niet alle bijkomende kwalificatiewedstrijden naar behoren aangevraagd.
De SPCEL SWI bespreekt wat de mogelijke opties zijn indien er in de toekomst limiettijden gerealiseerd zouden
worden op wedstrijden die niet aangevraagd werden.
De SPCEL SWI bevestigt dat tijden gerealiseerd op het EK/WK 25M 2012 ook meetellen als selectie- en
inschrijvingstijd.
Delegatieleider R. BUGGENHOUT & (onder voorbehoud) P. EVRARD
Vertrek / Retour > dinsdag 10 DEC – maandag 16 DEC
3.5. EK JUN Dordrecht 2014: voorstel selectiecriteria
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de minimumselectiecriteria en keurt de selectieprocedure goed.
3.6. EK SEN Berlijn 2014: voorstel selectiecriteria
selectiecriteria
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de minimumselectiecriteria en de diverse EK-kwalificatiewedstrijden in België.
De selectieprocedure wordt goedgekeurd door de SPCEL SWI.
3.7. Youth Olympic Games – Nanking 2014: quota atleten SWI BEL
De FINA heeft bevestigd dat BEL – op basis van het landenklassement na het WK Zwemmen BCN2013 – een max. quota
heeft van 4 zwemmers (max. 2 jongens & max. 2 meisjes), uiteraard op voorwaarde dat ze allen één of meerdere FINA
“A”-tijden zwemmen.
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het voorstel tot selectieprocedure, uitgewerkt door de beide DT’s, dat zal
overgemaakt worden aan het BOIC.
3.8. Voorlopige international kalender 2014 – 2021
W. GEORGES geeft toelichting bij deze kalender en zal na afloop van het LEN Congres een update van deze kalender
verspreiden.
4. Briefwisseling
4.1. FINA Swimming Rules 2013-2017: de nieuwe versie van deze FINA-reglementen is vanaf heden beschikbaar op de
website van de FINA > http://www.fina.org/H2O/docs/rules/sw_rules_20132017_inclwrform.pdf
De KBZB zal zoals voorgaande jaren enkel FINA-handboeken aankopen en gratis ter beschikking stellen aan alle
Belgische FINA-officials (SWI-WP-SY).
4.2. Info FINA Swimming Officials Schools 2014
5. Allerlei
5.1. Introductie internationale zwemcompetitie NAT. TEAM?
Op vraag van de KBZB RVB zou er een internationale zwemmeeting voorzien kunnen worden voor een nationale selectie
van Belgische zwemmers die na het BK SWI OPEN er niet zijn in geslaagd om een internationale limiet te behalen
(EJK/EK/WJK/WK, etc.). Op basis van welke minimumcriteria dit zou gebeuren, dient verder door de SCZW bestudeerd
worden. Qua leeftijdscategorie zou er geopteerd worden via de EJK-leeftijdsgroep en ouder (Seniores), dus geen YOUTH
zoals vroeger op de Multinations. W. GEORGES zal bij British Swimming nagaan op er deelname mogelijk is aan de
British Gas National Championships te Sheffield die 1 week na het BK CAT WE2 georganiseerd worden.
Uiteraard ligt de doorslaggevende stem bij de regionale zwemfederatie die immers alle financiële lasten moeten dragen.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
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