KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 30 mei 2016 te Brussel om 19u00.
REF: SPCELZW/16.02/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD – B. PAREZ – S. SCAILLET;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT – L. VAN LAERE – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX;
TD: P. MIDREZ (TD FFBN) – K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Verontschuldigd:
K. DE CARNE

1. Goedkeuring voorlopig verslag SPCEL SWI 14.04.2016
Het voorlopig verslag van de vorige vergadering dd. 14.04.2016 wordt goedgekeurd.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2016
• Evaluatie BK SWI OPEN Antwerpen 27-29 mei
R. BUGGENHOUT geeft een korte evaluatie van dit OPEN BK:
* Er waren aanzienlijk minder deelnemers, wellicht door de late timing na het EK en door het feit dat al veel zwemmers hun
EJK/OS-limiet reeds behaalden.
* Niettemin is de organisatie door BRABO prima verlopen.
* Er waren opnieuw weinig beschikbare juryleden. De SPCEL SWI zal onderzoeken om ook op nationaal niveau een systeem
van verplichte officials op basis van het aantal ingeschreven zwemmers in te voeren.
Volgens P. EVARD werd er tijdens het BK te weinig belangstelling en ruchtbaarheid gegeven aan de bijzonder knappe
prestaties op het voorbije EK te London. Voorzitter LOUWAGIE merkt niettemin op dat het moeilijk blijft om de nodige mediaaandacht te genereren voor de zwemsport.
• Voorbereiding BK SWI CAT WE1/WE2 juli 2016
M. TOPPET meldt dat alles momenteel op schema zit maar dat er wel een belangrijke wijziging is van het wedstrijdprogramma
van het BK CAT WE2 door de invoering van rechtstreekse klassementen op tijd (ipv. AM-series & PM-finales).
3. Internationale wedstrijden
3.1. Open Water 2016
* Selectievoorstellen:
Op basis van de resultaten op de Franse OW Kampioenschappen (Montargis 27-29 mei), namelijk:
- Mathieu MATTELAER: 12e op de 10 KM (65 deelnemers) & DISQ op de 5 KM ;
- Davy BILLIAU: 15e op de 10 KM (65 deelnemers) & DISQ op de 5 KM ;
- Eva BONNET: 3e op de 5 KM (76 deelnemers).
wensen de beide technische directeurs, in samenspraak met OW-coach R. VALCKE, de volgende nationale selecties voor te
dragen:
• EK SEN Hoorn NED 10-14 juli: M. MATTELAER / D. BILLIAU (beiden enkel deelname aan 10KM).
• WK JUN Hoorn NED 16-18 juli: Eva BONNET.
• EK JUN Piombino ITA 09-11 sep: momenteel geen geselecteerde atleet.
De SPCEL SWI keurt vervolgens deze selectievoorstellen goed.
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P. EVRARD informeert naar het statuut van de Olympic Qualifier Setubal POR (11-12 juni) als (eventuele bijkomende)
internationale referentiewedstrijd voor selectie voor EK SEN/EK JUN/WK JUN. De beide TD’s laten weten hierover onderling
reeds een akkoord te hebben, naargelang de gepresteerde resultaten.
M. LOUWAGIE meldt dat B. RYCKEMAN een punt heeft gezet achter zijn mooie en lange zwemcarrière.
Bijgevolg zullen enkel Eva BONNET en Davy BILLIAU deelnemen in Setubal.
Voorzitter LOUWAGIE wenst in elk geval B. RYCKEMAN te bedanken voor zijn zeer mooie sportieve prestaties (waaronder 2x
Olympische Spelen, zilver op WK Barcelona OW 25km 2013 & Europees kampioen op 25km EK OW Eilat 2011) en op zijn
voorstel zal een gepast cadeau voor Brian en zijn gezin voorzien worden. Namens de VZF engageert J. VANDER STRAETEN
zich om te participeren in deze kosten.
3.2. EK 50M London GBR (16-22 mei 2016)
* Sportieve evaluatie: de CELSP SWI neemt kennis van deze erg mooie resultaten.
R. BUGGENHOUT geeft enkele bijkomende toelichtingen over de individuele prestaties van de zwemmers, in het bijzonder een
zeer sterke Glenn SURGELOOSE. In elk geval waren de collectieve prestaties van onze beide aflossingen, waaronder ook
diverse jonge meisjes die hun debuut maakten op het internationaal niveau, zeer positief met 2 medailles bij de Heren en 1
finale bij de Dames.
3.3. EK SWI JUN Hodmesovasarhely (06-10 juli 2016)
* Definitieve preselectie: het selectievoorstel van de beide technische directeurs wordt besproken en goedgekeurd.
In totaal zijn er 12 atleten: 8 meisjes en 4 jongens.
* Aanduiding coaches, kiné, e.a.:
Nationale delegatieleider: B. PAREZ.
LEN SWI Official: R. BUGGENHOUT.
Coaches, kiné en videoanalist VZF: Maarten DE WILDE – Koen VANBUGGENHOUT – Kim VAN MALDEREN – Stijn
CORTEN.
Coach & kiné FFBN: Ronald CLAES – Mathieu LESAGE.
Op vraag van de FFBN wordt de vluchtreservatie aangepast zodat de meeste goedkope optie wordt vastgelegd via WIZZAIR
Charleroi (vertrek 04 JUL * retour 11 JUL).
Op vraag van de VZF is geen retourvlucht nodig voor M. DE WILDE en K. VAN MALDEREN.
3.4. WK SWI 25M 2016 Windsor (CAN):
• Zoals gewoonlijk is er FINA Travel & Accommodation Assistance (voor 3 afgevaardigden om de diverse FINA-conferenties
bij te wonen en voor 3 atleten die deelnemen aan het WK 25M).
• Oproep kandidaturen FINA SWI Official (verblijf via FINA, verplaatsing op kosten van federatie): momenteel zijn er geen
Belgische kandidaten.
3.5 OS RIO 2016
• Selectienormen BOIC: interne KBZB/selectie bij meer dan 2 selecteerbare atleten met een FINA A-tijd.
Er is een gezamenlijk voorstel van de SCZW en de beide technische directeurs overgemaakt aan het BOIC.
De SPCEL SWI gaat hiermee akkoord.
• Kwalificatie aflossingen:
De damesaflossing 4x200m vrije slag verloor in laatste instantie de 16e OS-quotaplaats aan Slovenië.
Wat betreft de herenaflossingen discussieert de SPCEL SWI over het aantal zwemmers dat hiervoor geselecteerd zal worden
(4,5 of 6?), alsook de prioriteit inzake individuele wedstrijdnummers van de betrokken aflossingszwemmers.
In elk geval ligt het eindbesluit bij het BOIC, niettemin kan de KBZB nadien steeds bezwaar aantekenen tegen dit besluit.
• Persontmoeting Olympische zwemploeg:
Op vraag van het BOIC hadden de beide technische directeurs zaterdag 16 juli voorgesteld als voorkeursdatum.
Het BOIC was hiervan geen voorstander omdat journalisten tijdens het weekend moeilijk beschikbaar zijn
De SPCEL SWI zal na bespreking aan het BOIC melden dat zij zelf een datum kunnen vastleggen op voorwaarde dat deze
gelegen is tussen 5-15 juli.
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3.6. Minima WK SWI 2017 Budapest (HUN):
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de kwalificatieperiode, -tijden en -competities met betrekking tot dit WK. Op advies
van de technische directeurs stelt de SCZW voor, om in tegenstelling tot de FINA-kwalificatieperiode 01.03.2016-13.07.2017
enkel kwalificatietijden gerealiseerd van JAN 2017 tem het BK SWI OPEN (12-14.05.2017) te aanvaarden.
W. GEORGES merkt op dat de kans bestaat dat niet de beste/snelste zwemmer op een bepaalde afstand zal geselecteerd
worden.
Voor de aflossingen geldt de beste 12e plaats van de afgelopen 3 WK’s, in casu Kazan 2015.
4. Briefwisseling
FINA World Junior Swimming Championships 2017: de FINA zal de locatie en de data van dit WK pas bekend maken
tijdens de OS RIO 2016.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
SEPTEMBER 2016 – 18u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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