KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 15 november 2016 te Brussel om 18u30.
REF: SPCELZW/16.04/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD – B. PAREZ – S. SCAILLET;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE – L. DORNEZ;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT– P. GHESQUIERE;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) - P. MIDREZ (TD FFBN).
Verontschuldigd:
P. BUVE – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2016
• Evaluatie BK SWI CAT 25M 12-13 nov 2016
R. BUGGENHOUT geeft een korte evaluatie van deze Belgische kampioenschappen:
- Een prima 1e organisatie door COAST / PROV. WVL. zonder noemenswaardige problemen
- Enkele mooie sportieve prestaties, voor de topzwemmers was dit een goede WK-voorbereiding.
- De SPCEL SWI heeft nog geen verslag ontvangen van de kamprechter en/of juryvoorzitter.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2017
• Wijzigingen lastenboek, programma’s, limiettijden, etc.?
De SCZW stelt enkele aanpassingen voor betreffende het programma en de limiettijden van het BK SWI OPEN alsook enkele
correcties aan de limiettijden voor de BK CAT WE1 & WE2. Normaliter hadden deze wijzigingen reeds voorgesteld moeten
worden vóór het verzenden van de aanbestedingsoproep.
Niettemin beslist de SPCEL SWI om de beoogde aanpassingen toch uitzonderlijk eenmalig te aanvaarden voor de editie 2017.
• Opening aanbestedingen
De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige toewijzing van de diverse BK’s Zwemmen 2017 naar aanleiding van de
opening van de enveloppen door de KBZB RVB om 18u30.
3. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2018
De SCZW heeft momenteel nog geen kalenderproject opgemaakt voor het jaar 2018.
Het voorstel wordt overgemaakt op de volgende zitting van de SPCEL SWI.
4. Internationale wedstrijden
4.1. WK SWI 25M 06-11 DEC 2016 Windsor (CAN):
* definitieve preselectie: er zijn uiteindelijk 9 geselecteerde zwemmers (2 dames en 7 heren).
K. VANBUGGENHOUT vraagt de bijkomende selectie van een aflossing 4x200m vrije slag Heren, ook al heeft deze niet de
vereiste limiettijd behaald. Dit wordt eenmalig en uitzonderlijke aanvaard door de SPCEL SWI, onder voorbehoud van
aanvaarding door FINA/OC aangezien de registratiedeadline voor dit WK reeds enige tijd is verstreken (zijnde 27 oktober).
De SPCEL SWI stelt zich vragen over de sportieve verantwoordelijkheid en begeleiding voor deze aflossingsploeg gelet op het
ontslag van R. GAASTRA door de VZF.
De SPCEL SWI beslist om R. VALCKE aan te stellen als sportieve chef van de aflossingsploeg, voorlopig enkel van toepassing
voor dit ene WK.
* aanduiding coaches & kiné: R. VALCKE – H. DROC – W. PELLEGRIMS (coaches) & A. VANBEKBERGEN (kiné).
Er is geen nationale delegatieleider aangeduid door de RVB. K. VANBUGGENHOUT (VZF) en K. BRAHAM zijn
verantwoordelijk voor de zwemmers en technische staf van hun respectievelijke regionale federatie.
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* diverse info:
- W. GEORGES zal trachten de nodige reservaties (vlucht en hotel) te regelen voor de 2 zwemmers en de coach die laattijdig
aan de nationale delegatie werden toegevoegd.
- M. CLASSEN-SCHWALL zal op dit WK fungeren als FINA SWI Official.
4.2. FINA SWI World Cups 2016
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de mooie sportieve prestaties van Pieter TIMMERS op diverse FINA Worldcups.
4.3. MINIMA 2017
De SPCEL SWI bespreekt de voorstellen van de Nationale SCZW en de beide technische directeurs met betrekking tot de
selectiecriteria en de kwalificatieprocedure voor de volgende internationale kampioenschappen in 2017 en keurt deze goed:
WK SWI Budapest HUN * EK SWI JUN Netanya ISR * WK SWI JUN Indianapolis USA.
Samenvattend geldt dat:
• selectieminima enkel gerealiseerd kunnen worden in de periode 01.01.2017 - 14.05.2017 (BK SWI OPEN), met
uitzondering van het WK JUN eind augustus waarvoor het EK JUN eind juni geldt als bijkomende kwalificatiewedstrijd;
• deelname aan het BK SWI OPEN in mei verplicht is voor alle zwemmers;
• de tijd van een zwemmer gezwommen tijdens de finale van het BK SWI OPEN doorslaggevend is als WK-selectietijd;
• selectieminima uitsluitend gerealiseerd kunnen worden op FINA erkende WK-kwalificatiewedstrijden in de bovenvermelde
periode.
• de volgende 5 Belgische zwemwedstrijden bij de FINA geregistreerd moeten worden als erkende WK-kwalificatiewedstrijd
voor het realiseren van FINA “A & B” Swimming Qualifying Times:
TIER 4 * Flanders SPEEDO Cup
21-22 JAN 2017
ANTWERP (BEL)
TIER 4 * OPEN FFBN Regional Championships
18-19 FEB 2017
CHARLEROI (BEL)
TIER 4 * VZF Flemish Regional Championships
24-26 FEB 2017
ANTWERP (BEL)
TIER 4 * Ethias Swimming Trophy
22-23 APR 2017
SERAING (BEL
TIER 5 * BELGIAN OPEN SWIMMING CHAMPIONSHIPS
12-13-14 MAY 2017 ANTWERP (BEL)
De SPCEL SWI bespreekt eveneens de indicatieve richttijden voor de EYOF SWI Gyor HUN, die voor verder gevolg en ter
goedkeuring worden overgemaakt aan het BOIC. Niettemin is er nog enige onduidelijkheid over de definitieve leeftijdsgroepen
(aanpassing ifv. nieuwe leeftijdsgroepen LEN EK JUN?).
De minima voor het EK SWI 25M-bad Kopenhagen DEN zijn nog op te maken en goed te keuren.
Enkele algemene principes en items die op de volgende zitting van de SPCEL SWI nog besproken en beslist dienen te worden:
Duidelijke bepalingen vastleggen met betrekking tot de selectie van zwemmers voor een aflossingsploeg;
Een nieuwe sportieve hoofdverantwoordelijke aanstellen voor de aflossingsploegen en zijn/haar taken omschrijven;
Regels en prioriteiten vastleggen betreffende een eventuele combinatie van deelname aan meerdere internationale
wedstrijden (WK SEN * EK JUN * WK JUN * EYOF YOUTH) tijdens de zomerperiode (mits te hebben voldaan aan de
betrokken minima).
5. Briefwisseling & Allerlei
5.1. De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige (inter)nationale kalender 2017.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
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