KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
insdag 06 mei 2014
2014 te Brussel.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/14.02/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN:
FBN P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN;
SC Zwemmen:
Zwemmen: RM. DEPONTHIEUX — R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — L. VAN LAERE;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) — P. MIDREZ (TD FFBN)
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: B. DEWULF

1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2014
2014
• Evaluatie BK OPEN SWI (02(02-04 mei)
Namens de SCZW geven M. TOPPET en R. BUGGENHOUT meer toelichting over het vlotte verloop van deze kampioenschappen.
In de toekomst zal een vlottere procedure en samenwerking gebeuren tussen de hoofdjury en de resultaatverwerking.
Verder waren er geen specifieke opmerkingen behalve de vaststelling dat er opnieuw onvoldoende juryleden beschikbaar
waren.
R. BUGGENHOUT maakt bezwaar tegen de mogelijke verschuiving van het BK OPEN SWI 2015 naar een latere datum én tegen
deze organisatie in 4 dagen (gebrek aan jury, weinig aantrekkelijk voor organiserende club, etc).
• Resultaten indoor trials 5km (22 feb & 03 mei)
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de resultaten van de 5KM te Charleroi (22.02.14) en de 5KM te Antwerpen (03.05.14).
2 atleten hebben voldaan aan de limiettijd en zijn dus gepreselecteerd > W. JORIS (HZS) voor het EK JUN & WK JUN en M.
MATTELAER (GOLD) voor het EK SEN.
Na hun deelname aan de Franse nationale OW-kampioenschappen te Sète (12-15 JUN) zal beslist worden over hun definitieve
selectie voor het EK SEN (10KM M. Mattelaer) en het EK JUN/WK JUN (7,5KM W. Joris).
2. Internationale
Internationale wedstrijden
2.1. EK SEN Berlijn 1313-24 AUG 2014:
• Definitieve selectie SWI: M. TOPPET geeft toelichting over de gehanteerde principes die volledig in overeenstemming zijn
met de vooropgestelde criteria. In totaal zijn er 16 zwemmers: 12 heren & 4 dames
De SPCEL SWI bespreekt de selectie en de samenstelling van de nationale aflossingsploegen:
HEREN
* 4x100m
D. DEKONINCK heeft afgemeld wegens blessure en zal niet deelnemen aan het EK.
T. DEOLET wordt toegevoegd als reservezwemmer in overeenstemming met de selectiecriteria.
M. LOUWAGIE informeert naar de exacte samenstelling van deze aflossing in de reeks en eist de garantie dat er geen risico
wordt genomen zoals op het WK Barcelona 2013.
* 4x200m
K. CORTENS wordt toegevoegd als reservezwemmer in overeenstemming met de selectiecriteria.
DAMES
De SPCEL SWI bevestigt de selectie van aflossing 4x100m WISSEL.
M. RAMAEL (snelste tijd rugslag) zou alsnog de voorkeur geven aan het EK Berlijn ipv de YOG Nanking (zie ook Pt. 2.4).
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MIXED
De SPCEL SWI gaat akkoord om alvast een team in te schrijven voor de beide aflossingen (4x100m Free & 4x100m Medley).
•

Preselectie OW: M. MATTELAER (GOLD) moet zijn definitieve selectie nog realiseren via de wedstrijd in Sète (FRA).
B. RYCKEMAN zal niet deelnemen.

• Aanduiding staff, coaches en kiné:
VZF: K. VAN BUGGENHOUT — R. GAASTRA — R. VALCKE — W. DERYCKE — W. PELLEGRIMS — V. CALLEWAERT — E. JACOBS
FFBN: R. CLAES — H. DROC — M. LESAGE
2.2.
2.2. EK JUN Dordrecht 0909-13 JUL 2014:
• Definitieve selectie: 10 zwemmers (1 meisje — 9 jongens)
MICHELS LISE - VAN AUDEKERKE NILS - CAERTS BASTEN — THIJS THOMAS — TRAP ALEXANDER — BORISAVLJEVIC ALEXIS —
DAL THOMAS — VANHUYS LOGAN — VANGOETSENHOVEN DRIES — WEIREMANS LORENZ
Nils VAN AUDEKERKE zal geen EK Berlijn zwemmen indien hij door het BOIC zou opgevist worden voor de Youth Olympic
Games 2014 Nanking (dit zal pas bekend zijn in juni, afhankelijk van eventuele bijkomende vrije quotaplaatsen).
• Aanduiding staff, coaches, kiné:
VZF: K. VAN BUGGENHOUT — B.BECUE — kiné NIELS DEVOS (wordt later op vraag van de VZF vervangen door R. BOSTIJN).
FFBN: P. MIDREZ & kiné F. EVRARD
•
-

Diversen:
Transport zal gebeuren per autocar (bij voorkeur vanuit Moeskroen en daarna Antwerpen)
Vertrek op maandagmorgen 07 JUL & Retour op zondagavond 13 JUL (nvdr: na de vergadering werd op verzoek van de TD’s
de terugkeer gewijzigd naar maandagmorgen 14 JUL.

2.3. Youth Olympic Games — Nanking (1616-28 AUG 2014)
2014):
De SPCEL SWI neemt kennis van het selectievoorstel opgemaakt op basis van de FINA/IOC-kwalificatietijden dat voor verder
gevolg wordt overgemaakt aan het BOIC.
Max. quota BEL = 4 atleten > 2 boys & 2 girls: Basten CAERTS — Alexis BORISAVLJEVIC & Maaike RAMAEL — Edith MATTENS
(na de zitting blijkt plots dat M. RAMAEL zou afzien van deze deelname, ook al werd de KBZB hiervan tijdens de selectiezitting
schriftelijk niet op de hoogte gebracht. Bijgevolg zou na overleg binnen de SCZW Sara VANLEYNSEELE voorgesteld worden aan
het BOIC om deze vrije plaats in te vullen).
2.4. Bespreking en goedkeuring:
goedkeuring:
De SPCEL SWI bespreekt diverse wijzigingen en aanpassingen aan de nationale selectiecriteria die dd. 03.04.2014 werden
besproken en keurt deze aangepaste criteria goed.
WK 25M Doha (QAT) 03-07 DEC 2014:
* Geen limiettijden
* Enkel kwalificatie mogelijk via EK Berlijn 2014 (finale) of een equivalente chrono (8e kwalificatietijd voor EK-finale Berlijn)
gerealiseerd op EJK Dordrecht 2014 of YOG Nanking 2014 of Belgische Zomerkampioenschappen Charleroi 2014.
EK 25M Netanya (ISR) 15-18 JAN 2015:
* Correctie van enkele limiettijden Dames
* Schrappen van automatische selectie EK JUN-finalisten (soms niet haalbaar wegens geen vrije plaats in betrokken
wedstrijdnummer door 4 snellere seniores-zwemmers met de EK-limiet). Bijgevolg stelt de SCZW voor om een alternatieve
internationale competitie te voorzien voor deze EJK-finalisten, dit wordt later verder besproken.
* Schrappen van vermelding van 1%-regel voor bijkomende wedstrijdnummers.

OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
06/05/2014
19/05/2014
02/06/2014
03/06/2014
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be — WEBSITE : www.belswim.be

2

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
WK SWI 50M Kazan (RUS) 24 JUL-09 AUG 2015:
* Correctie van enkele limiettijden (overname FINA A-tijden) en minima aflossingen (inclusief Top12 OS London 2012)
* WK-kwalificatiewedstrijden: de SPCEL SWI bespreekt de aanduiding van de competities die weerhouden zullen worden als
wedstrijd om WK-kwalificatietijden te realiseren.
M. LOUWAGIE informeert naar het aantal zwemmers die op een aangevraagde kwalificatiewedstrijd hun EK-limiet voor Berlijn
hebben gehaald. Dit blijkt enkel Y. GRANDJEAN te zijn (Open Franse Kampioenschappen).
Enkel selectie via het EK Berlijn en het BK Open wordt na discussie als onvoldoende beschouwd zodat elke atleet de
mogelijkheid behoudt om 1 competitie naar keuze aan te vragen voor zover dit een erkende FINA WK-kwalificatiewedstrijd
betreft. Bijgevolg zal de KBZB ook de gebruikelijke Belgische internationale zwemcompetities als WK-kwalificatiewedstrijden
laten registreren bij de FINA, samen met het BK SWI OPEN 2015, voor het geval de Belgische zwemmers één van deze 4
wedstrijden (FSC2015 — ADSR2015 — ETHIAS2015 — OPEN FFBN 2015) zouden willen aanvragen als extra kwalificatiewedstrijd.
Ook het EK JUN Dordrecht 2014 en de YOG Nanking 2014 worden aanvaard als kwalificatiewedstrijden.
3. Briefwisseling
3.1. Stages BOIC:
* Multidisciplinaire stage BJOT / Mulhouse-Vittel OCT 2014:
W. GEORGES informeert naar de intentie tot deelname en een schatting van het aantal deelnemers dat aan het BOIC bezorgd
dient te worden. Een grote groep zwemmers zou deelnemen gezien de doelgroepen voor deze stage, zowel jeugdcategorieën
EJK als EYOF, werden samengevoegd.
* Stage BOT Lanzarote NOV 2014:
De technische directeurs bevestigen dat een aantal zwemmers aan deze stage wenst deel te nemen maar zij kunnen pas
vertrekken vanaf maandag 10 november na afloop van het BK25m.
4. Allerlei
4.1. Kalender internationale events 20142014-2021
W. GEORGES bezorgt alle leden van de SPCEL SWI een update van de internationale zwemkalender met LEN/FINA-competities.
4.2. Data BK SWI OPEN 2015 > 0101-0202-03 mei of 1414-1515-1616-17 mei?
mei?
R. BUGGENHOUT verwijst nogmaals naar de eventuele wijziging van de data van het BK SWI OPEN 2015, zijnde de voorziene
organisatie in 3 dagen van vrijdag 01 mei tot en met zondag 03 mei of de gewijzigde organisatie in 4 dagen van donderdag 14
mei tot en met zondag 17 mei 2015.
De SPCEL SWI bespreekt vervolgens de pro’s en contra’s van de beide data > organisatie op 4 dagen kan problematisch zijn qua
jury en aanbesteding maar kan de mogelijkheid bieden om extra jeugdwedstrijden en —finales te integreren in het
wedstrijdprogramma.
M. LOUWAGIE betreurt dat men de oorspronkelijke BK-data nu plots wenst te wijzigen, niettegenstaande deze data reeds meer
dan één jaar geleden definitief werden vastgelegd op een moment dat nochtans alle essentiële informatie over de
internationale wedstrijdkalender bekend was.
Aangezien er op dit moment nog geen consensus is, wordt de SCZW dringend verzocht om een concreet voorstel uit te werken
en voor te leggen aan de KBZB RVB tegen eind mei.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
SEPTEMBER 2014 — 18u30
8u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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