KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 09 september 2015 te Brussel om 18u30.
REF: SPCELZW/15.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
VZF: J. VAN DER STRAETEN — K. DE CARNE — L. SAMYN;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT — L. VAN LAERE — RM. DEPONTHIEUX — P. GHESQUIERE;
TD: P. MIDREZ (TD FFBN) — K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Verontschuldigd:
M. TOPPET
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2015
• Evaluatie BK SWI CAT WE1 Genk
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het verslag van de kamprechter en de juryvoorzitter en bespreekt de belangrijkste
opmerkingen aangaande deze BK-organisatie.
W. GEORGES zal namens de KBZB een officiële brief richten aan de stad GENK aangaande de slechte toestand van de
aantikplaten met het verzoek deze te vervangen in functie van toekomstige zwemkampioenschappen.
• Evaluatie BK SWI CAT WE2 Charleroi
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het verslag van de kamprechter en de juryvoorzitter en bespreekt de belangrijkste
opmerkingen aangaande deze BK-organisatie.
• Voorbereiding BK SWI 25M Gent
De SCZW zal binnenkort de uitnodiging, de nodige richtlijnen en documenten opmaken en via het Algemeen Secretariaat van de
KBZB laten verspreiden en publiceren.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2016
• Ontwerpdocument herziening lastenboek
Na diverse opmerkingen en klachten ter gelegenheid van de beide BK’s te Genk en Charleroi neemt ook de SPCEL SWI kennis
van de 1e ontwerpversie van het nieuwe aangepaste lastenboek voor verdere review en nalezing.
Behalve voor het Wezenbergzwembad te Antwerpen (waar er voldoende tribunecapaciteit is voor zowel publiek als deelnemers)
zal het plaatsen van een tijdelijke tribune voor de deelnemende zwemmers rondom het zwembad in alle andere betrokken BKcompetitiezwembaden als een absolute verplichting toegevoegd worden aan het lastenboek.
Op vraag van bondsvoorzitter LOUWAGIE moet de huidige ontwerpversie nog verder bijgewerkt en gepreciseerd worden door
middel van een operationele vergadering met M. TOPPET-R.BUGGENHOUT (SCZW), W. GEORGES (KBZB) en A. VANDER BEKEN
& P. GHESQUIERE (verantwoordelijken inschrijvingen & resultaatverwerking).
De aangepaste en goedgekeurde versie van het lastenboek zou wel beschikbaar moeten zijn alvorens de officiële
aanbestedingsoproep voor de BK’s 2016 wordt verstuurd. Dit geldt eveneens voor de wijzigingen van de BK-programma’s en/of
limiettijden.
Indicatieve timing:
- Gedetailleerde bespreking en verwerking van alle opmerkingen door de SCZW vóór 14.10.2015.
- RVB dd. 14.10.2015 > bespreking en goedkeuring definitieve versie lastenboek.
- Lancering officiële aanbestedingsoproep dd. 15.10.2015 met opening van de aanbestedingen op de volgende RVB dd.
17.11.2015 (om 18u00).
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• Wijziging programma’s en limiettijden?
De SCZW zal een beperkt aantal wijzigingen en correcties doorvoeren en de aangepaste documenten eveneens ter
bekrachtiging aan de RVB overmaken uiterlijk op 14.10.2015 in functie van de lancering van de aanbestedingsoproep.
3. Internationale wedstrijden
3.1. European Games / EJK SWI Baku (23-27 juni 2015): sportieve evaluatie
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de sportieve resultaten van deze 1e editie van de European Games.
7 finales, veel persoonlijke besttijden en bemoedigende prestaties van aflossingsploegen. Het wordt niettemin afwachten
welke elementen uit deze leeftijdsgroep op termijn zullen doorstromen naar de categorie Seniores.
3.2. EYOF SWI 2015 — Tbilisi (GEO): sportieve evaluatie
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de sportieve resultaten.
• 1 bronzen medaille voor Charissa JOCHEMS (2001) * 100m vlinderslag.
• Veel individuele finales voor de meisjes, het niveau bij de jongens was eerder matig, maar toch waren er ook 3 finales bij
de aflossingsploegen.
3.3. WK OW/SWI Kazan — RUS (22 jul - 10 aug 2015): sportieve evaluatie
* Open Water
Helaas was er het forfait van B. RYCKEMAN (10km/25km) wegens ziekte.
* Swimming
Uitstekende sportieve resultaten, zowel individueel alsook collectief met de aflossingen (6e plaats en Olympische kwalificatie
voor 4x200m Free Men). Proficiat aan de volledige delegatie namens voorzitter M. LOUWAGIE!
Voor het eerst sinds het WK 1998 Perth stonden er nog eens Belgische zwemmers in een individuele WK-finale (L. CROENEN &
P. TIMMERS). In totaal waren er dus 3 finales, 8 halve finales en 8 Belgische records.
3.4. WK SWI JUN Singapore 25-30 AUG 2015: sportieve evaluatie
De 4 zwemmers behaalden samen 1 individuele finale (Basten CAERTS * 100m School), 6 persoonlijke besttijden en 5 halve
finales. In het algemeen was dit voor deze selecte groep een prima internationale ervaring.
3.5. EK 25M Netanya — ISR (02-06 dec 2015)
* Voorlopige preselectie: 10 à 12 atleten
F. HEERSBRANDT-F. LECLUYSE-P. TIMMERS-G. SURGELOOSE-L. CROENEN-E. VANLUCHENE-J. AERENTS-G. DE WILDE-K.
BUYS-L. HENDRICKX-J. COREELMAN?-D. DEKONINCK?
Vermoedelijk 9 à 10 Staff: 3-4 coaches, 2 TD’s, 2 kiné’s, 1 analist?, 1 SWI Official en 1 delegatieleider.
Momenteel heeft de RVB nog geen delegatieleider aangeduid. Bij de FFBN hangt een eventuele kandidatuur af van de financiële
mogelijkheden. K. VAN BUGGENHOUT informeert naar de mogelijkheid om de rol en de taken van de nationale delegatieleider
integraal over te dragen aan de sportieve leiding (TD’s). De RVB kan hiermee echter niet akkoord gaan.
* Overzicht bijkomende kwalificatiewedstrijden
Tot op heden werd een zeer beperkt aantal aanvragen voor een bijkomende kwalificatiewedstrijd ontvangen (BEST Leuven
28.07.2015 voor 4 zwemmers en International Meet Aachen OCT 2015 voor 1 zwemmer).
* Kandidaturen SWI Officials (volgens jaarlijkse beurtrol tussen SWI Officials FINA van VZF/FFBN):
1e keuze > Marc TOPPET (onder voorbehoud van financiële goedkeuring FFBN vóór 18.09.2015)
2e keuze > Luc VAN LAERE
3.6. EK 50M London GBR (16-22 mei 2016)
Geen nieuwe specifieke info.
W. GEORGES informeert of er eventueel geselecteerde zwemmers zullen zijn die het EK zullen overslaan in functie van de OS
Rio aug 2016 (cf. K. BUYS in 2012). Volgens de sporttechnische directie zal dit niet het geval zijn.
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3.7. OS RIO 2016
Geen nieuwe specifieke info.
De kandidatuur van L. VAN LAERE als FINA SWI Official werd niet weerhouden door de FINA.
4. Briefwisseling
• BOIC Multidisciplinaire Stage — Vittel 31 OCT — 09 NOV 2015:
De longlist van atleten en coaches zal door de technische directeurs overgemaakt worden aan Departement Topsport BOIC.
• BOIC Stage BOT — Lanzarote NOV 2015 (valt opnieuw gedeeltelijk samen met BK 25M Gent).
• FINA Swimming Officials School — Kaunas 13-14 OCT 2015 (deelname is volledig op eigen kosten).
• LEN Swimming Officials Seminar — Larnaca 30 OCT — 01 NOV 2015 (deelname is volledig op eigen kosten).
• Info Geologix Splash - Swimrankings (onderhoud en support worden vanaf 2016 door de firma Geologix volledig
overgedragen aan Christian KAUFMANN, wellicht verandert er niets in de praktijk).
5. Allerlei
5.1. Voorlopige kalender Events 2016:
De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige kalender met de belangrijkste nationale en internationale zwemcompetities van
het jaar 2016.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 — 18u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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