KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op woensd
woensdag
sdag 17 september 2014
2014 te Brussel om 18u30.
18u30.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/14.03/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN:
FBN P. EVRARD — C. DE SCHEPPER;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN — B. DEWULF;
SC Zwemmen:
Zwemmen: R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — P. BUVE — J. FINET;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) — P. MIDREZ (TD FFBN)
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: A. VANDER BEKEN — RM. DEPONTHIEUX
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2014
2014
• Evaluatie BK CAT. WE1 + WE2
Namens de SCZW geven M. TOPPET en R. BUGGENHOUT meer toelichting over het verloop van deze kampioenschappen.
De SCZW heeft eveneens kennis genomen van de diverse verslagen van de betrokken kamprechters en juryvoorzitters.
R. BUGGENHOUT meldt dat er in het zwembad van Charleroi mogelijk een offerte voor nieuwe startblokken zou opgevraagd
worden.
• Voorbereiding BK 25M (8(8-9 NOV — Gent)
Vanaf heden zal de SCZW de algemene database voor de inschrijvingen en de programma’s aanmaken en deze voor verder
uniform gebruik aan A. VANDER BEKEN bezorgen zodat deze zich vervolgens enkel maar moet bezig houden met het inladen van
de inschrijvingsbestanden en het registreren van de wedstrijdresultaten.
Aangezien de SCZW geen opmerkingen heeft over de uitnodiging en de inschrijvingsmodaliteiten aangaande dit BK 25M, zullen
deze infodocumenten binnenkort verspreid worden naar de zwemclubs.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 20152015-2016
• Aanbesteding BK 2015 > wijziging programma’s, LT en lastenboeken??
De SCZW bevestigt dat er geen wijzigingen zijn aan de programma’s, limiettijden en lastenboeken voor de BK’s Categorie en
het BK 25M.
Met betrekking tot het BK SWI OPEN geeft de SCZW toelichting bij de aanpassing en de modaliteiten van de finalewedstrijden
door toevoeging van een bijkomende jeugdfinale voor de EJK-leeftijdsgroep. Bijgevolg wordt er vanaf 2015 een bijkomende
Belgische titel toegekend, zijnde « BELG. KAMP. JEUGD/JEUNES » (ou ESPOIRS / BELOFTEN).
• Kalender Belgische Kampioenschappen Zwemmen 20152015-2016
2016
De SCZW stelt de volgende BK-data voor en de SPCEL SWI heeft deze goedgekeurd:
BK OPEN 2016 (ifv. EK 16-22 mei & OS 05-21 aug) > 2727-2828-29 MEI 2016
BK 25M 2015 & 2016 (ifv. EK dec 2015 & WK dec 2016) > 1414-15 NOV 2015 & 1212-13 NOV 2016
De SCZW vraagt eveneens om de data van de BK’s CAT 2016 aan te passen opdat deze zouden doorgaan tijdens
de 2 laatste weekends van juli > BK CAT WE1 2222-2323-24 JULI 2016 & BK CAT WE2 2929-3030-31 JULI 2016
3. Internationale wedstrijden
3.1. EK JUN Dordrecht 2014: sportieve evaluatie
De SPCEL SWI bespreekt de sportieve resultaten van dit EJK: algemeen gezien werd er zwak gepresteerd met uitzondering van
enkele finales. De SPCEL SWI bespreekt kort deze problematiek alsook de verdere sportieve verwachtingen naar de toekomst
toe binnen deze EJK-leeftijdscategorie.
3.2.
3.2. YOG Nanking 2014: sportieve evaluatie
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de bijzonder slechte sportieve resultaten tijdens dit BOIC-evenement.
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B. DEWULF stelt zich vragen bij het voortijdig vertrek van coach B. BECUE.
3.3. EK SEN Berlijn 2014:
2014: sportieve
sportieve evaluatie
De SPCEL SWI bespreekt de sportieve resultaten van dit EK, dat in de breedte een zeer sterk kampioenschap was waarbij
meerdere atleten zich in zeer positieve zin hebben gemanifesteerd. Talloze Belgische records en WK-limieten werden
gerealiseerd met als hoogtepunt de 1e medaille op een EK 50M sinds 2000 (brons voor 4x200m vrije slag Heren).
Niettemin stelt de SPCEL SWI zich vragen over de opvolging in deze categorie SENIORES na OS RIO 2016.
De beide technische directeurs gaan verder volledig akkoord dat zwemmers geen specifieke persoonlijke eisen te stellen
hebben aangaande hun hotelkamerreservatie.
3.4. WK 25M Doha — QAT (03(03-07 dec 2014):
• Definitieve selectie:
selectie:
2 Dames: F. LECLUYSE — K. BUYS / 4 Heren: P. TIMMERS — L. CROENEN — E. VANLUCHENE — G. SURGELOOSE
De SCZW zal nog een regeling voorstellen met betrekking tot eventuele bijkomende wedstrijdnummers voor deze geselecteerde
zwemmers. De SCZW wenst eventueel ook uitzonderlijk de aflossing 4x100m vrije slag Heren voor te dragen voor definitieve
selectie, niettegenstaande de selectieperiode reeds voorbij is (tem EK SWI Berlijn 2014). De SCZW stelt voor om indien
mogelijk deze aflossing te vervolledigen met de snelste zwemmer op deze afstand tijdens het BK 25M (8-9 nov).
•
-

-

Aanduiding staff, coaches,
coaches, kiné:
De regionale zwemfederaties VZF en FFBN worden verzocht om zo spoedig als mogelijk hun technische staff en kinés te
communiceren aan het KBZB-secretariaat. Voor de visumaanvraag is voor elk delegatielid immers een internationaal
paspoort vereist met geldigheid tot minstens 10.06.2015.
Vertrek & retour van nationale delegatie: 30 NOV — 08 DEC 2014.
SWI Official aangeduid door FINA: M. CLASSEN-SCHWALL (01-08 DEC 2014)

De volgende jeugdcoach en jeugdzwemmers werden door de technische directeurs aangeduid voor deelname aan het 1st Youth
Programme (02-08 DEC 2014) met verplaatsing en verblijf volledig op kosten van FINA & OC Doha 2014:
Kevin BRAHAM (coach) — Lise MICHELS — Alexandre MARCOURT
3.5. European Games / EJK SWI Baku (23(23-27 juni 2015): selectieprocedure & quota NOC
W. GEORGES meldt dat er vanuit LEN/EOC nog steeds geen duidelijke en officiële communicatie werd ontvangen aangaande
de exacte kwalificatieprocedure, -timing of het aantal quotaplaatsen voor het NOC (op basis van deelname aan 3 vorige EJK’s).
Normaliter zou het BOIC recht hebben op 8 quotaplaatsen maar het is vandaag nog niet geweten wat de juiste verdeling tussen
Boys & Girls zal zijn.
Voor zwemmers die eventueel zouden voldaan hebben aan de KBZB-selectiecriteria maar die buiten het aantal beschikbare
quotaplaatsen zouden vallen, kan eventueel de British Open in de zomer een alternatieve internationale wedstrijd zijn.
De kans bestaat dat de KBZB het definitieve selectievoorstel al moet indienen vóór het BK SWI OPEN van 15-17/05/2015.
De SCZW zal in elk geval een aantal selectiewedstrijden naar keuze (in maart 2015?) voorstellen op de volgende vergadering
SPCEL SWI dd.19.11.2014.
3.6. WK SWI Kazan — RUS (02(02-09 aug 2015):
• Voorlopige selectie (op basis van EK SWI Berlijn):
Individueel: F. HEERSBRANDT, P. TIMMERS, K. BUYS, L. CROENEN & F. LECLUYSE
Aflossing: 4x100m & 4x200m FREE Heren
P. MIDREZ informeert naar de mogelijkheid van geselecteerde zwemmers om in Kazan te blijven om deel te nemen aan het WK
Masters dat aansluitend in Kazan wordt georganiseerd. W. GEORGES antwoordt dat atleten en begeleiders mits voorafgaande
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aanvraag via het voorziene formulier “Akkoordverklaring” op eigen kosten en op eigen risico een alternatieve terugreis kunnen
regelen. Dit dient bij voorkeur onmiddellijk gemeld te worden na afsluiting van de definitieve selectie.
• Info competitieprogramma — SWI Officials FINA — etc.
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het volledige WK-competitieprogramma voor alle disciplines (27 JUL — 09 AUG)
inclusief het WK Masters (05 — 16 AUG) en van de oproep tot kandidaturen SWI Officials (deadline 15.10.2014).
3.7. WK SWI JUN Singapore (01(01-06 sep 2015): voorstel selectiecriteria en -procedure
De selectiecriteria zijn nog niet beschikbaar op de zitting maar P. MIDREZ geeft enkele verduidelijkingen over de vooropgestelde
minima op basis van de resultaten van de voorgaande edities WK JUN. Men verwacht toch enkele zwemmers die deze criteria
zullen realiseren.
In het geval een LT WK JUN minder streng zou zijn dan de overeenkomstige LT EK JUN dan zal dit gecorrigeerd worden zodat de
WK JUN-minima systematisch strenger zijn dan de EK JUN-minima.
3.8. EK 25M Netanya/Herzliya
Netanya/Herzliya — ISR (02(02-06 dec 2015)
2015): aanpassing selectiecriteria
De SPCEL SWI heeft de nodige aanpassingen uitgevoerd aan de kwalificatiewedstrijden en de selectieperiode naar aanleiding
van de datumwijziging van dit EK25M 2015 (van JAN naar DEC).
4. Briefwisseling
nihil
5. Allerlei
5.1. R. BUGGENHOUT is aangeduid als voorzitter van de Nationale Sportcommissie Zwemmen voor de komende 2 jaren.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
19 NOVEMBER 2014 — 18u30
8u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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