KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 12 november 2013 te Brussel.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/13.04/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER;
SC Zwemmen:
Zwemmen: RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET – R. BUGGENHOUT;
TD: P. MIDREZ (TD FFBN) – K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Verontschuldigd:
Verontschuldigd:
L. ULENAERS – B. DEWULF
1. Goedkeuring PV vorige vergadering SPCEL SWI 18.09.2013
Geen opmerkingen ontvangen, het verslag wordt definitief goedgekeurd.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2013
2.1. Evaluatie BK SWI 25M
M. TOPPET geeft enkele commentaren over de perfecte organisatie.
De sportieve prestaties worden toegelicht door K VAN BUGGENHOUT. Vooral bij de jongere zwemmers vielen er in elk
geval enkele hoopvolle resultaten te noteren.
W. GEORGES meldt dat de editie 2013 voor alle Belgische Kampioenschappen een recordjaar was zowel qua
inschrijvingen als recettes.
3. Aanbestedingen Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2014
Namens de SCZW geeft P. MIDREZ enkele toelichtingen over een aantal wijzigingen betreffende de programma’s en de
limiettijden. Vooral de filosofie van de limiettijden zou gebaseerd worden op (inter)nationale progressiecurven:
* BK OPEN: aanpassing van de limiettijden in functie van de nationale rankings 2013 en aanpassing
wedstrijdprogramma (hoofdzakelijk inversie wedstrijdnummers vrijdag <> zondag).
In de toekomst zou eventueel een BK-organisatie over 4 dagen overwogen moeten worden.
* BK CAT WE1 / WE2: evaluatie en evolutie van de limiettijden per leeftijdsjaar op basis van de progressiecurven van
relevante internationale wedstrijden.
Van zodra alle wijzigingen zijn nagekeken en aangepast, kan de aanbestedingsoproep verstuurd en gepubliceerd worden
zodat de opening van de aanbestedingen nog zou kunnen gebeuren tijdens een vergadering van de KBZB Raad van
Bestuur in de maand december 2013.
4. Internationale wedstrijden
4.1. EK 25M Herning 2013
Definitieve selectie: de SPCEL SWI neemt kennis van het selectievoorstel en heeft dit na bespreking goedgekeurd
mits enkele wijzigingen. De deelname van Pieter TIMMERS is nog te bevestigen na medische controle.
Aantal geselecteerde atleten: 17 (4 dames en 13 heren)
De SPCEL SWI heeft eveneens kennis genomen van de aangeduide begeleiders: 7 coaches en 3 kiné’s.
Vertrek / Retour > normaliter wordt bij een EK 25M altijd vertrokken op dinsdag. Morgen 13 november worden het
hotel en de vluchten definitief vastgelegd door de KBZB, met voorkeur van heenreis op dinsdag 10 DEC aangezien
bij een wijziging naar maandag 09 DEC de hotel- en/of vluchtreservatie niet gegarandeerd kan worden.
Atleten en begeleiders kunnen echter wel nog door middel van het ad-hoc document van de KBZB een alternatieve
heen- en/of terugreis aanvragen, op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten.
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4.2. EK SEN Berlijn 2014:
Correctie en aanpassing selectiecriteria: de bijkomende bepaling werd toegevoegd > geen limiettijd mogelijk als
startzwemmer aflossing. Op vraag van de SCZW zullen echter nog enkele bijkomende bepalingen toegevoegd
worden aangaande de deelname in de finale van het BK SWI OPEN en de oprichting van een arbitragecommissie ter
evaluatie van de eventuele specifieke aanvragen van atleten die door bepaalde omstandigheden deze BK-finales
niet hebben gezwommen.
De SPCEL SWI bespreekt de planning van de heen- en terugreis van de nationale delegatie SWI met betrekking tot
het EK Berlijn 2014 (competitie > maandag 18 AUG – zondag 24 AUG). Het vertrek zal gebeuren op
donderdagvoormiddag 14 augustus 2014 met het oog op de optimale voorbereiding van de aflossingsploegen
(waarvan de technische begeleiding in handen van R. GAASTRA wordt gegeven tot en met de OS RIO 2016). Dit
gebeurt uiteraard in overleg en met supervisie door de beide technische directeurs naar analogie van de
internationale wedstrijden van de voorgaande jaren). K. VAN BUGGENHOUT garandeert het akkoord van R. GAASTRA
over de voorziene vertrekdatum. De terugkeer gebeurt op maandag 25 augustus 2014.
4.3. Youth Olympic Games – Nanking 2014:
De FINA heeft de 5 Belgische kwalificatiewedstrijden goedgekeurd:
• Flanders Speedo Cup - 25-26 January 2014 in Antwerp (BEL)
• Open FFBN Championships - 22-23 February 2014 in Charleroi (BEL)
• Grand Prix International Communauté Française - 28-29 March 2014 in Charleroi (BEL)
• Brabo Antwerp Diamond Speedo Race - 25-27 April 2014 in Antwerp (BEL)
• Belgian Open Swimming Championships - 2-4 May 2014 – City to be confirmed
4.4
4.4. Introductie & selectieprocedure van internationale meeting voor zwemmers niet geselecteerd voor EK/WK/EJK/…:
De SPCEL SWI bespreekt de opportuniteit van een internationale zwemmeeting voor een nationale “B”-selectie met
zwemmers die na het BK SWI OPEN er niet zijn in geslaagd om een internationale limiet te behalen (EJK/EK/WJK/WK,
etc.). De SCZW zal een voorstel van selectiecriteria uitwerken (op basis van limiettijden en niet op basis van
podiumplaatsen BK SWI OPEN) voor de betrokken leeftijdsgroepen (EJK-categorie & SEN-categorie).
Uiteraard ligt de eindbeslissing over de deelname aan deze internationale wedstrijd bij de regionale zwemfederatie die
immers alle financiële lasten moeten dragen.
4.5
4.5. Voorlopige international kalender 2014 – 2021
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de belangrijkste wijzigingen van deze internationale kalender:
- geen EK SWI 25M in 2014, vanaf 2015 om de 2 jaar rond half januari.
- EJK SWI 2015 zal doorgaan in juni.
5. Briefwisseling
5.1. Info kandidaturen FINA SWI Officials YOG Nanking 2014 & World SWI 25m Doha 2014: er worden geen Belgische
officials voorgedragen.
(Nota: na de vergadering heeft de KBZB alsnog de kandidatuur ontvangen van M. CLASSEN-SCHWALL voor het WK Doha
2014, dit werd overgemaakt aan de FINA).
6. Allerlei
6.1. De SPCEL SWI gaat akkoord met het verzoek van de FFBN / Sportcomité Open Water om een 2e indoor 5km time
trial OW te organiseren tijdens de OPEN FFBN Championships te Charleroi (22 of 23 FEB 2014).
W. GEORGES zal de relevante documenten bezorgen aan P. MIDREZ (FFBN).
Er dienen eventueel nog aparte limiettijden / minimumcriteria opgemaakt te worden voor de jongste leeftijdscategorie
van de LEN (YOUTH 15-16y).
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
WOENSDAG 19 MAART – 19U00 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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