KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 14 april 2016 te Brussel om 18u30.
REF: SPCELZW/16.01/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD – B. PAREZ;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE – L. DORNEZ;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT – L. VAN LAERE – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX;
TD: P. MIDREZ (TD FFBN) – K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)

1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2016
• Voorbereiding BK SWI OPEN Antwerpen 27-29 mei
De leeftijdscategorie voor de YOUTH-finale werd aangepast aan de nieuwe LEN/FINA-leeftijdsgroepen:
Meisjes: 17 jaar & jonger.
Jongens: 18 jaar & jonger.
• Verplichte deelname geselecteerde EK-atleten?
Voor bondsvoorzitter LOUWAGIE kan er geen discussie zijn over het principe > geen deelname = geen premies!
In elke geval is er een minimum deelname of aanwezigheid vereist! Enkel voor de EK/OS-geselecteerden zal er
uitzonderlijk gelden dat ze slechts op 1 competitiedag (in de finale) moeten zwemmen.
Geen OS-geselecteerden moeten wel degelijk gedurende minstens 2 competitiedagen aanwezig zijn in de finale om
in aanmerking te komen voor federale onkostennota’s.
2. Internationale wedstrijden
2.1. Open Water 2016
* Voorlopige preselecties:
• Franse OW Kamp. Montargis 27-29 mei: inschrijving en deelname van Mathieu MATTELAER & Davy BILLIAU
naar aanleiding van de indoor time trials 5000m dd. 24.01.2016 & 26.02.2016.
• Olympic Qualifier Setubal POR 11-12 juni: op voorstel van de KBZB heeft het BOIC de inschrijving en de
deelname van Eva BONNET, Brian RYCKEMAN en Davy BILLIAU goedgekeurd.
• EK SEN Hoorn NED 10-14 juli: voorstel tot nationale selectie wordt pas opgemaakt na Franse OW
Kampioenschappen te Montargis (27-29/05/2016).
• WK JUN Hoorn NED 16-18 juli: idem.
• EK JUN Piombino ITA 09-11 sep: idem.
De SPCEL SWI verzoekt de technische directeurs om een voorstel in te dienen aangaande het al dan niet
aanvaarden van de OS-qualifier te Setubal als (eventuele bijkomende) internationale referentiewedstrijd voor selectie
voor EK SEN/EK JUN/WK JUN.
2.2. EK SWI JUN Hodmesovasarhely (06-10 juli 2016)
* Voorlopige preselectie: er wordt een nationale selectie verwacht van ongeveer 15 zwemmers.
* Aanduiding coaches, kiné, e.a.:
B. PAREZ werd door de RVB KBZB aangeduid als nationale delegatieleider. R. BUGGENHOUT werd door de LEN
aangeduid als SWI Official. Verder zijn er nog meerdere coaches en kinés aan te duiden voor dit EK JUN.
De SPCEL SWI neemt kennis van de hotelinformatie, de reservatieprocedure alsook de diverse negatieve
commentaren van nationale federaties over deze laattijdige communicatie en het hotelaanbod op grote afstand van
het competitiezwembad (20/30 km). De deadline voor hotelreservatie werd uiteindelijk verschoven naar 30.04.2016.
OPGEMAAKT
24/05/2016

VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
25/05/2016
30/05/2016
31/05/2016
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

1

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
2.3. EK 50M London GBR (16-22 mei 2016)
* “Definitieve” selectie: de CELSP SWI bespreekt het selectievoorstel, opgemaakt door de beide technische
directeurs. Uiteindelijk wordt dit voorstel na deliberatie definitief goedgekeurd. In totaal zal de nationale selectie
bestaan uit 18 zwemmers (10 heren & 8 dames) en zal er ingeschreven worden voor alle 8 aflossingsnummers op
het EK-programma.
* Aanduiding coaches, kiné, e.a.: de SPCEL SWI neemt kennis van de diverse aanduidingen.
Delegatieleider: R. BUGGENHOUT.
VZF: R. VALCKE – R. GAASTRA – W. PELLEGRIMS – I. LEETEN.
FFBN: P. MIDREZ – R. CLAES – H. DROC.
Official SWI: L. VAN LAERE.
Er zijn verder 3 kinés en 1 video-analist aangeduid.
* Varia:
- De SPCEL SWI heeft alvast kennis genomen van de afmelding (forfait) van F. HEERSBRANDT.
Ook Eva BONNET zou op verzoek van haar Franse coach P. LUCAS afzeggen voor dit EK, maar dit dient nog
schriftelijk bevestigd te worden door de FFBN.
2.4. WK SWI 25M 2016 Windsor (CAN):
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen:
• Voor Canada is nu ook een online ESTA “visum waiver” registratie nodig. Het OC raadt alle nationale teams aan
om vluchten te boeken via Toronto (CAN), en niet via de USA (wegens extra ESTA visa waiver).
• Nieuw competitieprogramma van 6 dagen (ipv. 5), dus officiële data zijn 06-11 DEC 2016.
• Temperatuur tussen +5° en -5°, dus winterjassen zijn nodig (quid SPEEDO?).
• Hoteltarieven: 180 USD single & 125 USD double.
2.5 OS RIO 2016
* Longlist Athletes / Staff: de SPCEL SWI neemt kennis van de lijst met 23 voorgestelde atleten (16 VZF & 7
FFBN) alsook van de namen van de voorgedragen staf vanuit de VZF. De FFBN zal binnenkort ook de namen van
hun voorgedragen begeleiders aan de KBZB bezorgen.
Na bespreking beslist de SPCEL SWI om dit voorstel over te maken aan het BOIC maar niettemin is de SPCEL SWI
enigszins verbaasd over deze methode, zijnde het doorgeven van namen van atleten die nog geen OS-limiet hebben
en/of die (nog) niet in aanmerking komen voor OS-kwalificatie.
Pas na 3 juli zal een officieel en volledig KBZB-voorstel van atleten aan het BOIC overgemaakt kunnen worden.
* Persontmoeting Olympische zwemploeg: op vraag van het BOIC stellen de beide technische directeurs zaterdag
16 juli voor als voorkeursdatum. In elk geval kan deze persontmoeting enkel gepland worden tussen 3 juli (afsluiting
kwalificatieperiode FINA) en 18 juli (vertrek zwemmers op preolympische stage).
2.6. Minima WK SWI 2017 Budapest (HUN):
W. GEORGES heeft bij de FINA navraag gedaan over de publicatie van de kwalificatieperiode, -tijden en competities met betrekking tot dit WK aangezien de officiële kwalificatieperiode normaal gezien loopt van 01 maart
2016 tot begin juli 2017. De technische directeurs stellen echter voor, om in tegenstelling tot deze FINAkwalificatieprocedure, enkel kwalificatietijden gerealiseerd van JAN 2017 tem JUN 2017 te aanvaarden.
3. Briefwisseling
FINA SWI Officials List Nr. 19 (01 JAN 2017 – 31 DEC 2020):
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de oproep tot nieuwe kandidaturen en/of hernieuwing van de FINA
Officials van List Nr. 17.
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Voorlopig werden reeds de (nieuwe) kandidaturen ontvangen van Patrick BUVE (Referee) en Tim MARICHAL
(Starter). Ook Ronny BUGGENHOUT zal nog een aanvraagformulier indienen voor zijn verlenging.
Deadline voor indienen van aanvraagformulieren: 30.06.2016.
De SCZW wordt niettemin verzocht om voor deze deadline een advies uit te brengen over de diverse kandidaturen.
4. Allerlei
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de internationale wedstrijdkalender OS/WK/EK voor de periode 20162023
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
MAANDAG 30 MEI 2016 – 18u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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