KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 11 maart 2015 te Brussel om 18u30.
REF: SPCELZW/15.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
VZF: J. VAN DER STRAETEN;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — L. VAN LAERE — RM. DEPONTHIEUX;
TD: P. MIDREZ (TD FFBN)
Verontschuldigd:
B. DEWULF — K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2015
• Voorbereiding BK SWI OPEN 15-17 mei
Namens de SCZW meldt R. BUGGENHOUT dat de uitnodiging, de inschrijvingsmodaliteiten alsook de oproep naar juryleden
eerstdaags zullen verstuurd en gepubliceerd worden.
W. GEORGES vraagt naar de controle en de homologatie van de nieuwe elektronische chronometrage in het Wezenbergzwembad (ALGE TIMING ipv OMEGA). Het is aangewezen om zo spoedig als mogelijk een kopie van de homologatieattesten aan
de KBZB over te maken. Vermoedelijk zal er geen technical meeting kunnen gehouden worden op de vooravond van het BK
wegens de sluiting zwembad (feestdag Hemelvaart). W. GEORGES zal dit checken bij K. SOETEWEY van de organiserende club
BRABO.
P. EVRARD informeert naar de intentie en/of de mogelijkheid om gemengde aflossingen toe te voegen aan het BK-programma
(klein bad, groot bad, per categorie). De SCZW zal dit verder onderzoeken en bespreken op hun volgende vergadering.
• Info indoor time trial 5KM 16 mei
De uitnodiging, oproep en info over selectiecriteria werden ondertussen verspreid en gepubliceerd. F. JOOS zal namens de
SCOW aanwezig zijn als kamprechter / jury om dit evenement in goede banen te leiden.
De sportieve evaluatie van de resultaten gerealiseerd tijdens deze indoor time trial zal gebeuren op de volgende SPCEL SWI dd.
19.05.2015.
2. Internationale wedstrijden
2.1. WK 25M Doha — QAT (03-07 DEC 2014): sportieve evaluatie
P. MIDREZ geeft enkele toelichtingen bij de zeer goede sportieve resultaten (20 Belgische records, collectief zeer sterke
aflossingen, mooie finaleplaatsen, goede teamspirit, enz.). Er lijkt nog sportieve vooruitgang mogelijk maar de OS RIO 2016
worden wellicht een kantelmoment indien meerdere atleten zullen stoppen en er weinig of geen instroming is ter opvolging.
2.2. European Games / EJK SWI Baku (23-27 juni 2015)
• Info Longlist / Shortlist, quota SWI & extra kwalificatiewedstrijden naar keuze:
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de voorlopige selectielijsten met potentiële zwemmers.
BELGIUM heeft in elk geval recht op 8 quotaplaatsen (ongeacht het geslacht ipv. oorspronkelijk 4 Boys & 4 Girls).
Eventueel kan er 1 extra quotaplaats bijkomen door reallocatie van 16 ongebruikte quotaplaatsen, die wellicht zullen verloot
worden onder 22 geïnteresseerde NOC/NF’s.
Volgens P. MIDREZ hebben momenteel al 5 jongens en 1 meisje voldaan aan de minima en zouden er nog een aantal atleten
kunnen bijkomen tijdens de laatste kwalificatiemomenten in de maand maart.
Deze situatie is niet bijster hoopgevend voor de verdere doorstroming naar het Seniorenniveau (EK/WK/OS) op termijn.
Problematiek: zwemsport heeft relatief veel leden in België, maar weinig output op topsportniveau.
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• Definitief selectievoorstel 01 april 2015
Gezien het einde van de vooraf bepaalde selectieperiode (31.03.2015) nadert, zal W. GEORGES bij de LEN nagaan of BEL een
eventuele 9e quotaplaats heeft bekomen of niet. Op die manier kan de KBZB dan onmiddellijk na 31.03.2015 de eventuele
atleten die zouden afvallen zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.
2.3. EYOF SWI 2015 — Tbilisi (GEO): voorlopige preselectie
Momenteel hebben nog geen jongens voldaan aan de minima, wel 2 meisjes individueel en 2 aflossingen meisjes (4x100 vrij &
4x100 wissel). Binnen deze leeftijdsgroep en sportief niveau wordt een gelijkaardige Belgische vertegenwoordiging verwacht
als bij de voorgaande EYOF-edities.
2.4. WK SWI Kazan — RUS (02-09 aug 2015): extra kwalificatiewedstrijden naar keuze & voorlopige selectie.
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de voorlopige lijst met gepreselecteerde zwemmers en aflossingsploegen.
2.5. WK SWI JUN Singapore 2015: nieuwe data, extra kwalificatiewedstrijden naar keuze & voorlopige selectie.
* De data van dit WK JUN werden gewijzigd: 25-30 AUG 2015 (ipv. 02-06 SEP)
* Er heeft momenteel 1 zwemmer een minimum behaald: Basten CAERTS - 200m schoolslag.
* De SCZW stelt voor om na de definitieve afsluitingsdatum (BK SWI OPEN 17.05.2015) de zwemprestaties gerealiseerd binnen
de periode 22.06.2015-05.07.2015 alsnog in aanmerking te nemen voor eventuele open plaatsen (max. 2 atleten per land per
wedstrijdnummer).
2.6. EK 25M Herzliya — ISR (02-06 dec 2015)
Geen specifieke informatie.
2.7. OS RIO 2016
• Kwalificatieprocedure & -tijden.
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van alle relevante documenten van de FINA over de kwalificatieprocedure en de OQT A- &
OST B-kwalificatietijden voor OS RIO 2016.
Het BOIC heeft laten weten steeds bereid te zijn om de KBZB te helpen bij het opmaken van interne OS-selectiecriteria. De
KBZB ontving alvast een schriftelijke bevestiging van de FINA dat elk NOC/NF steeds de vrijheid heeft om eigen interne criteria
op te leggen, o.a. in het geval er meer dan 2 atleten een OQT A-tijd zouden behalen.
Niettegenstaande de einddatum van de FINA-kwalificatieperiode (03.07.2016) en de mogelijke herverdeling van vrije
ongebruikte quotaplaatsen tot uiterlijk 18.07.2016, wenst de KBZB absoluut een vroegere deadline voor Olympische selectie op
te leggen teneinde Olympische kwalificatie door middel van laattijdige FINA-uitnodigingen te vermijden.
Op voorstel van de SCZW zou de KBZB de kwalificatieperiode voor het zwemmen van OQT A-tijden afsluiten uiterlijk op
22.05.2016 (tot en met het EK SWI London 2016).
Om in aanmerking te komen voor eventuele B-selectie (mits beschikbare plaats) zou men heropgevist kunnen worden door de
realisatie van een OST B-kwalificatietijd tijdens het BK SWI OPEN 27-29.05.2016. Wie op het BK OPEN sneller zou zwemmen
dan een zwemmer op het EK, zou echter niet in de plaats komen van deze EK-zwemmer die reeds een OQT A-tijd gerealiseerd
had vóór het BK SWI OPEN 2016.
Voorzitter LOUWAGIE wijst op het belang van een heldere communicatie alsook op de juridische haalbaarheid van deze
afwijkende interne kwalificatieprincipes.
W. GEORGES zal contact opnemen met F. FALLON( juridisch directeur BOIC) om deze problematiek te bespreken met het oog op
het vastleggen van een juridisch “waterdicht” en onaanvechtbaar selectiesysteem.
W. GEORGES meldt tenslotte dat een “Relay only swimmer” effectief moet zwemmen op de OS (hetzij reeksen, hetzij finales),
zo niet wordt de betrokken aflossing gediskwalificeerd (cf. Grandjean OS London 2012).
• FINA bevestiging van Belgische kwalificatiecompetities voor het realiseren van FINA “A” & “B” OS-kwalificatietijden.
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de bevestiging van de FINA over de onderstaande Belgische zwemcompetities:
• Belgian National Swimming Championships - 24-26 July 2015 in Charleroi (BEL)
• Belgian Open Swimming Championships - 15-17 May 2015 in Antwerp (BEL)
• Ethias Swimming Trophy - 8-10 May 2015 in Charleroi (BEL)
• Antwerp Diamond Speed Race - 9-10 May 2015 in Antwerp (BEL)
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Nog te bepalen door SCZW > zijn er nog bijkomende Belgische kwalificatiecompetities in het jaar 2016?
Zo ja, dan zijn deze verplicht te registreren bij de FINA vóór 01 NOV 2015.
3. Briefwisseling
3.1. Info datum Duel In The Pool (EUR vs USA) > Omaha/USA 11-12 DEC 2015:
De persoonlijke uitnodigingen volgen kort na het WK Kazan en alle onkosten voor betrokken zwemmers en coaches zijn ten laste
van de organisatie.
3.2. Persbericht FINA:
Het WK Zwemmen 2017 zal doorgaan in Budapest (HUN) ipv. Guadalajara (MEX). De aanbestedingsprocedure voor de
organisatie van het WK Zwemmen 2021 wordt opnieuw open gesteld.
4. Allerlei
4.1. EK SWI London mei 2016 > voorstel selectieprocedure en —criteria.
De SCZW doet reeds een voorlopig voorstel tot selectiecriteria (beste 12e tijd IND / beste 8e tijd REL van 3 voorgaande EK/WK in
50m-bad 2012-2013-2014).
Selectiecriteria zijn te realiseren op diverse vaste Belgische competities (Reg. Kamp. VZF & FFBN tijdens hetzelfde WE in
februari, Flanders Speedo in januari wordt louter internationale meeting) of op 1 bijkomende kwalificatiewedstrijd naar keuze
(verplichte aanvraag moet uiterlijk op 31.12.2015 ingediend worden op het KBZB-secretariaat door de technische directeurs).
De SCZW stelt ook voor om een zwemmer die na 01.03.2015 een FINA A zwemt, automatisch gepreselecteerd zou worden voor
de OS RIO 2016.
De SPCEL SWI bespreekt eveneens een voorlopig voorstel van de SCZW aangaande de samenstelling van aflossingen en het
bijbehorende engagement van de betrokken zwemmers.
Voorzitter LOUWAGIE maakt voorbehoud over het toekennen van federale beurzen aan zwemmers die niet wensen te zwemmen
in de reeksen met een aflossingsploeg. Dit punt wordt besproken op de volgende RVB dd. 09.04.2015.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
DINSDAG 19 MEI 2015 — 18u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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