KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 08 september 2016 te Brussel om 18u15.
REF: SPCELZW/16.03/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 – P. BUVE – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF).
Verontschuldigd:
K. DE CARNE - P. MIDREZ (TD FFBN)
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2016
• Evaluatie BK SWI CAT WE1/WE2 juli 2016
R. BUGGENHOUT geeft een korte evaluatie van de beide weekends van de Belgische zomerkampioenschappen:
- WE1 in Charleroi is zonder noemenswaardige problemen of incidenten verlopen.
- Ook de organisatie van WE2 door BRABO is prima verlopen. Niettemin waren er enkele opmerkingen vanuit sommige
clubs over het gewijzigd BK-programma WE2 (geen PM-finales meer, alle wedstrijden met rechtstreeks klassement).
- De SPCEL SWI heeft eveneens kennis genomen van de diverse verslagen opgemaakt door de betrokken kamprechters en
juryvoorzitters.
• Voorbereiding BK SWI 25M 12-13 nov 2016
M. TOPPET en R. BUGGENHOUT melden dat alles momenteel op schema zit. Binnenkort wordt de uitnodiging en de oproep
verstuurd naar clubs en officials. W. GEORGES heeft ondertussen alle relevante informaties en instructies aan de
organiserende club PRWVL/COAST overgemaakt.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2017
• Wijzigingen lastenboek, programma’s, limiettijden, etc.?
W. GEORGES informeert bij de SCZW of er ingrijpende of belangrijke wijzingen zijn, gelet op de nakende lancering van de
aanbestedingsoproep BK 2017. Er zijn enkel een aantal kleine correcties uit te voeren aan het programma van BK CAT WE1!
Ook de derogatie met betrekking tot de startblokken zal definitief uit het lastenboek geschrapt worden.
• Timing aanbestedingsprocedure
De aanbestedingsoproep voor de BK’s 2017 zal opnieuw in de loop van de maand september verstuurd worden om de
geïnteresseerde clubs voldoende tijd te geven om hun eventuele kandidatuur voor te bereiden.
De opening van de enveloppen gebeurt dan normaliter tijdens de eerstvolgende RVB in de maand november.
3. Internationale wedstrijden
3.1. Open Water 2016: sportieve evaluatie
De SPCEL SWI neemt kennis van de resultaten van de volgende OW kampioenschappen:
• EK SEN Hoorn NED 10-14 juli: D. BILLIAU 24e plaats op 31 deelnemers. Opgave M. MATTELAER.
De SPCEL SWI is ontgoocheld over deze povere resultaten.
• WK JUN Hoorn NED 16-18 juli: Eva BONNET eindigde op een knappe en veelbelovende 6e plaats op 33 deelnemers.
Zij zal ook nog deelnemen aan het EK JUN Piombino ITA (7,5km op 09 sep).
3.2. EK SWI JUN Hodmesovasarhely (06-10 juli 2016): sportieve evaluatie
De SPCEL SWI neemt kennis van de resultaten en is eerder positief over de sportieve prestaties. Er werden 60% besttijden
gerealiseerd, 10% kwam erg dicht in de buurt van een besttijd. Met 12 finaleplaatsen en 4x een 4e plaats ontbrak dan wel de
kers op de taart (medaille), maar in de breedte kan dit naar de toekomst toe een veelbelovende selectie zijn.
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3.3 OS RIO 2016:
• Sportieve evaluatie
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de resultaten en feliciteert de atleten en de begeleiders voor de prachtige prestaties:
o Zilveren medaille Pieter TIMMERS – 200m vrij.
o 6e plaats in finale aflossing heren 4x100m vrij.
o 8e plaats in finale Louis CROENEN – 200m vlinderslag.
o 8e plaats in finale aflossing heren 4x200m vrij.
o Enkele mooie Belgische records.
Niettemin kijkt de SPCEL SWI reeds onmiddellijk naar de toekomst, vooral het feit dat meerdere zwemmers een punt (zullen)
zetten achter hun competitiecarrière wordt door de SPCEL SWI besproken.
D. DEKONINCK en G. SURGELOOSE hebben definitief afscheid genomen van de zwemsport.
E. VANLUCHENE neemt een sabbatsjaar voor zijn studies.
J. AERENTS verlaat het trainingsteam van R. VALCKE en zal wellicht louter nog op clubniveau zwemmen.
P. TIMMERS zou stoppen na het komende zwemseizoen.
De nieuwe lichting jongeren zal zich nog sportief moeten bewijzen maar zal zich ook onvoorwaardelijk beschikbaar moeten
stellen voor de aflossingsploegen, indien er sportieve mogelijkheden zijn met deze teams.
• Quid aflossingsploeg Heren 4x200m vrij?
De SPCEL SWI is bijzonder ontstemd over de vaudeville aangaande de Olympische aflossingsploeg 4x200m.
Voorzitter LOUWAGIE geeft enkele toelichtingen over zijn tussenkomst ter plaatse en betreurt dat de coördinator die
contractueel werd aangesteld voor de aflossingen helaas niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.
In elk geval dient de organisatie van de aflossingsploegen besproken te worden op een volgende meeting.
De Nationale SCZW zal alleszins het initiatief nemen om een aantal zaken uit te klaren via een beperkt intern onderzoek door
een aantal betrokken zwemmers uit te nodigen om hun mening en hun visie te horen over de omstandigheden en
gebeurtenissen aangaande deze aflossingsploeg.
3.4. WK SWI 25M 06-11 DEC 2016 Windsor (CAN):
* Voorlopige preselectie: er worden max. 10 atleten verwacht, waaronder vermoedelijk P. TIMMERS, L. CROENEN, L.
HENDRICKX, K. BUYS, F. LECLUYSE, F. HEERSBRANDT, …
* vertrek- en retourdata: nog te bepalen in overleg met K. VANBUGGENHOUT en P. MIDREZ.
3.5. MINIMA WK-EJK-WJK 2017
De SCZW stelt een alternatieve selectieprocedure voor waarbij de minima voor zowel WK als EJK enkel gerealiseerd zouden
kunnen worden in de periode 01.01.2017 - 14.05.2017 (BK SWI OPEN), uitsluitend op FINA erkende WKkwalificatiewedstrijden. Daarnaast moet de betrokken zwemmer op het BK SWI OPEN behoren tot de top4 van de finale.
4. Briefwisseling & Allerlei
4.1. FINA World Junior Swimming Championships 2017: de FINA heeft tot op heden nog geen locatie en data bekend
gemaakt.
4.2. Nationale SCZW: Marc TOPPET is de komende 2 jaar voorzitter van de SCZW.
4.3. De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige (inter)nationale kalender 2017.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
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