KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op woensd
woensdag
sdag 19 november 2014
2014 te Brussel om 18u30.
18u30.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/14.04/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN:
FBN P. EVRARD — A. VANDER BEKEN — C. DE SCHEPPER;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN — B. DEWULF;
SC Zwemmen:
Zwemmen: R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — P. BUVE — RM. DEPONTHIEUX;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) — P. MIDREZ (TD FFBN)
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2014
2014
• Evaluatie BK 25M (8(8-9 NOV — Gent)
Namens de SCZW geven M. TOPPET en R. BUGGENHOUT meer toelichting over het verloop van deze kampioenschappen:
- goede organisatie door MEGA
- enkele mooie sportieve resultaten.
- prima accommodatie om BK 25M te organiseren.
2. Belgische Kampioenschappen
Kampioenschappen Zwemmen 2015
• Opening aanbesteding
aanbesteding BK 2015 door Raad van Bestuur om 19u00
De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige toewijzing van de diverse BK’s Zwemmen 2015 naar aanleiding van de opening
van de enveloppen door de KBZB RVB.
M. LOUWAGIE dringt aan op het engagement van elke organisator om te zorgen voor de beste wedstrijdomstandigheden en de
beste technische condities van het zwembad, in het bijzonder de startblokken en de elektronische tijdsopname.
De KBZB zal alvast een schriftelijke ondersteuningsbrief richten aan de bevoegde sportdienst van de Stad Charleroi voor het
installeren van de moderne startbloktypes in het zwembad HELIOS.
3. Internationale wedstrijden
3.1
3.1. WK 25M Doha — QAT (03(03-07 DEC 2014):
• Definitieve sportieve inschrijvingen:
inschrijvingen:
De SPCEL SWI neemt kennis van de individuele entries per atleet en van de inschrijving van de aflossingen (4x50/4x100/4x200
vrije slag Heren).
Sportieve vooruitzichten: vooral de aflossingen zouden goed moeten presteren, maar individueel worden hier en daar ook mooie
resultaten verwacht.
• Nationale selectiebrief:
selectiebrief:
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van dit document en van de FINA/OC communicatie met preventieve ebola-maatregelen
en van het (optioneel) gebruik van de Backstroke Start Device.
W. GEORGES meldt dat F. HEERSBRANDT een akkoordverklaring heeft ondertekend voor een rechtstreekse terugvlucht van
Doha naar Rome (ITA) op maandag 08 DEC.
3.2. European Games / EJK SWI Baku (23(23-27 juni 2015): selectieprocedure & quota NOC
W. GEORGES heeft uiteindelijk van de LEN de schriftelijke verduidelijking en bevestiging ontvangen dat alle
verantwoordelijkheid en communicatie aangaande kwalificatie en selectie voor SWI & DIV volledig toebehoren aan het NOC,
NOC
terwijl voor SY & WP de LEN zelf de nodige kwalificatietornooien organiseert ter bepaling van de gekwalificeerde
deelnemende teams.
W. GEORGES meldt dat hij vandaag door het BOIC telefonisch uitgenodigd werd voor een meeting op 10.12.2014 over deze EOC
Games. Ook de beide TD’s P. MIDREZ & K. VAN BUGGENHOUT worden verzocht hierbij aanwezig te zijn.
3.3. EYOF SWI 2015
2015 — Tbilisi (GEO): voorstel selectiecriteria ter attentie van BOIC
De SPCEL SWI neemt kennis van het ontwerpvoorstel van selectiecriteria en zal dit ter goedkeuring overmaken aan het BOIC
tijdens de meeting met G. VAN LOOY op 10.12.2014.
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Enkele wijzigingen voor deze editie 2015:
• 2 zwemmers toegelaten per individueel wedstrijdnummer.
• Toevoeging van gemengde aflossingen 4x100m Vrije Slag / Wisselslag
3.4. WK SWI Kazan — RUS (02(02-09 aug 2015):
• Bevestiging Belgische kwalificatiecompetities
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de goedkeuring van de Belgische kwalificatiewedstrijden ifv. WK KAZAN 2015.
De volledige lijst met FINA SWI Qualifying Events is beschikbaar op de FINA-website.
• Selectiecriteria
electiecriteria OW >
K. VAN BUGGENHOUT geeft enkele toelichtingen bij een aantal gewenste aanpassingen van de selectieprocedure en —criteria
in functie van het WK OW 2015.
Het algemeen principe blijft grotendeels behouden: de realisatie van een minimumtijd op 5KM time trial indoor geeft aanleiding
tot deelname aan representatieve OW-testwedstrijd.
Bij deelname aan de 5KM time trial indoor, maar het niet realiseren van een minimumtijd op de 5KM time trial indoor, kan er op
eigen kosten ook deel genomen worden aan een representatieve OW-testwedstrijd. Op basis van de resultaten van beide
events (5KM time trial indoor en representatieve OW-testwedstrijd) zal een beslissing genomen worden over deelname aan het
WK OW 2015.
Bij de vorige time trials is gebleken dat er groot verschil bestond tussen prestatie op indoor 5KM en prestatie op OW-wedstrijd
in reële omstandigheden (W. JORIS, M. MATTELAER vs. D. BILLIAU).
De SPCEL SWI bevestigt alvast de definitieve WK-selectie Kazan 2015 van B. RYCKEMAN gezien zijn palmares van de
afgelopen jaren.
3.5
3.5. EK 25M Netanya/Herzliya
Netanya/Herzliya — ISR (02(02-06 dec 2015)
2015):
De SPCEL SWI bevestigt nogmaals de Scottish Open Nationals Edinburgh 2014 als kwalificatiewedstrijd voor het EK 25M 2015.
Enkel een regionale VZF-selectie zal deelnemen aan deze internationale meeting.
3.6. OS RIO 2016
De SPCEL SWI neemt kennis van de gewijzigde selectiefilosofie van het BOIC om integraal de internationale selectiecriteria
over te nemen. Pas na bekendmaking van de FINA A-tijden zal de SPCEL SWI een standpunt innemen aangaande het laattijdig
invullen van eventuele beschikbare quotaplaatsen (cf. OS London 2012).
4. Briefwisseling
4.1.Interpretatie FINAFINA-reglement SW 10.8.
De SPCEL SWI neemt kennis van de briefwisseling van FINA SWI-Official M. SCHWALL aangaande het gebruik van juwelen,
armbandjes, etc. tijdens officiële zwemwedstrijden, in casu het voorbije BK Zwemmen 25m te Gent.
RM. DEPONTHIEUX en M. TOPPET geven enkele commentaren op de brief van M. SCHWALL.
De SCZW wordt verzocht om dit verder te onderzoeken en af te handelen.
5. Allerlei
5.1. De KBZB heeft van de FINA de persoonlijke certificaten ontvangen voor de 4 Belgische zwemmers die een wereldrecord
zwommen op de 4x50m vrije slag. W. GEORGES meldt dat de FINA helaas geen recordpremie toekent aangezien het record niet
werd gevestigd op een FINA-event.
5.2. De KBZB zal enkele nationale uitrustingen van SPEEDO (polo’s of t-shirts) bezorgen aan de coach en de beide zwemmers die
zullen deelnemen aan het FINA/OC Doha 2014 Youth Programme tijdens het WK 25M.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
NOG TE BEPALEN (2015)
2015) — 18u30
8u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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