KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 20 april 2017 te Brussel om 18u30.
REF: SPCELZW/17.01/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
FFBN: G. LEMAIRE – B. PAREZ;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT– M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – P. BUVE;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) - P. MIDREZ (TD FFBN).
1. Voorbereiding Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2017
• BK OPEN 12-14 mei * Antwerpen
- M. TOPPET en R. BUGGENHOUT geven enkele toelichtingen over de jeugdfinales ter promotie van de zwemsport die
vanaf 15u zullen doorgaan voor aanvang van de finales “OPEN”. In plaats van 36 medailles wordt overeengekomen
om de betrokken zwemmers op het podium een item van een sponsor te overhandigen.
- De SPCEL SWI bespreekt de aanduiding door elke regionale federatie van 1 verantwoordelijke persoon om W.
GEORGES bij te staan en/of te vervangen bij zijn afwezigheid teneinde de algemene coördinatie en continuïteit van
de BK-organisatie te garanderen. Voor de FFBN wordt dit Didier LECLERCQ, de VZF zal nog een persoon doorgeven.
Zij worden uitgenodigd op de technical meeting van het BK OPEN die zal doorgaan op donderdag 11 mei.
- Mobiliteit Antwerpen: de nodige info over de LEZ & het circulatieplan zal aan de deelnemende clubs
gecommuniceerd worden.
•

BK CAT. WE1 21-23 juli * Genk
De SCZW heeft de elektronische chronometrage en de nieuwe aantikplaten gehomologeerd.
Deze zijn bijgevolg in orde en zullen voor aanvang van het BK nog getest worden in wedstrijdverband.

•

BK CAT. WE2 28-30 juli * Antwerpen
Geen opmerkingen.

•

BK 25M 11-12 nov * Gent
W. GEORGES merkt op dat de nieuwe aflossingswedstrijden 4x50m vrij en 4x50m wissel nog aan het officiële BKprogramma toegevoegd moeten worden.

•

Vervanging A. VANDER BEKEN
A. VANDER BEKEN heeft laten weten eind 2017 een punt te zetten achter zijn taak als verantwoordelijke voor
inschrijvingen en resultaten. W. GEORGES wordt verzocht om samen met de SCZW een voorstel te doen over zijn
vervanging.

2. Kalender Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2018
De SPCEL SWI neemt kennis van het BK-kalenderproject van de SCZW voor het jaar 2018 en keurt dit goed:
• BK OPEN 2018 > vrijdag 11 MEI – zaterdag 12 MEI – zondag 13 MEI 2018
• BK’s CAT ZOMER 2018 > WE1 20-21-22 JULI 2018 & WE2 27-28-29 JULI 2018
• BK 25M 2018 > 10-11 NOV 2018
3. Internationale wedstrijden
3.1. WK SWI 25M 06-11 DEC 2016 Windsor (CAN): sportieve evaluatie.
De SPCEL SWI bespreekt de prestaties van de Belgische zwemmers. F. LECLUYSE en de 4x200m aflossingsploeg Heren
zorgden voor enkele mooie finaleplaatsen. 1 Belgisch record voor J. COREELMAN (evenaring BR 200m schoolslag).
3.2. Open Water 2017: voorlopige preselecties (Kamp. FRA, WK SEN & EK JUN).
Voorlopig hebben Eva BONNET & Logan VANHUYS een preselectieminima gerealiseerd en zullen zij deelnemen aan de
internationale selectiewedstrijd (Franse OW-kampioenschappen te Gravelines FRA *01-04 juni).
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3.3. WK 50M 2017 Budapest (HUN): voorlopige selectie.
Momenteel zijn er slechts een handvol zwemmers die reeds een individueel selectietijd gerealiseerd hebben maar tijdens
het BK SWI OPEN worden meerdere bijkomende kwalificaties verwacht.
3.4. EK JUN 50M 2017 Netanya (ISR): voorlopige selectie.
Op dit moment hebben reeds 9 zwemmers voldaan aan de nationale selectiecriteria. Men verwacht uiteindelijk een
delegatie van ongeveer 20 personen (atleten + staf). R. BUGGENHOUT werd door de LEN aangeduid als SWI Official.
3.5. WK JUN 50M 2017 Indianapolis (USA): voorlopige selectie.
Enkele zwemmers komen reeds in aanmerking voor selectie: E. BONNET, L. GORIS, V. DUMONT, J. DUMONT, A. GEEROMS en
C. BOUDEN. W. GEORGES vraagt evenwel om zo spoedig als mogelijk formeel te communiceren of een zwemmer al dan niet
zou verzaken aan deelname aan dit WK JUN (bijv. wegens andere prioriteiten, zijnde EK JUN en/of WK SEN).
3.6. Algemene principes en bepalingen ivm. nationale aflossingen:
Selectie van zwemmers voor een aflossingsploeg: het basisprincipe blijft ongewijzigd, zijnde de 4 beste individuele
tijden gerealiseerd op een weerhouden kwalificatiewedstrijd.
Aanduiding & taakomschrijving van de sportieve hoofdverantwoordelijken voor de aflossingsploegen: voor de Heren
wordt Rik VALCKE aangesteld, voor de DAMES wordt dit Ronald CLAES. De verantwoordelijke doet een voorstel aan de
beide TD’s zodat er verplicht minstens 3 personen beslissen over de samenstelling van de betrokken aflossingsploeg.
Regels en prioriteiten vastleggen omtrent individuele wedstrijd vs. aflossingswedstrijd:
- Wat als zwemmer zich niet ter beschikking wenst te stellen voor aflossing en/of afzegt voor aflossing ten voordele
van individuele wedstrijd? Kan men een zwemmer verplichten om te zwemmen in aflossing of niet?
K. VANBUGGENHOUT stelt voor om dit geval per geval te bekijken en te evalueren teneinde na te gaan of een zwemmer
meer kans maakt om individueel te presteren dan met de aflossing. Het moet op voorhand duidelijk zijn wie wel zwemt
en wie niet in functie van het selecteren en samenstellen van een aflossingsploeg.
J. VAN DER STRAETEN meldt alvast dat het BOIC niet langer subsidies voorziet voor de (voorbereiding van)
aflossingsploegen, maar enkel nog individuele zwemmers ondersteunt.
Voorzitter LOUWAGIE vraagt om op de volgende RVB te bespreken of de KBZB volgens de overeenkomst ondertekend
door de atleet de eventuele premies kan intrekken indien deze zou verzaken aan een aflossingsploeg.
4. Briefwisseling
4.1. BOIC Stage Lanzarote Team Belgium 2017
De SPCEL SWI betreurt dat deze Olympische stage steeds samenvalt met het BK SWI 25M.
Er zal in samenspraak met het BOIC toch getracht worden om de deelname aan het BK en de stage te kunnen combineren.
4.2. BOIC voorbereiding EYOF Gyor HUN 23-30 JUL 2017
K. VANBUGGENHOUT en P. MIDREZ zullen als contactpersonen van VZF/FFBN dit dossier verder opvolgen.
4.3. Youth Olympic Games Buenos Aires 2018
Het IOC heeft de data van deze Jeugd Olympische Spelen gewijzigd: 06-18 OKT 2018 (ipv. 01-12 OKT).
De RVB KBZB besliste eerder al principieel om niet aan dit evenement deel te nemen wegens de bijzonder ongelegen timing
op de sportieve kalender.
5. Allerlei
5.1. K. VANBUGGENHOUT meldt dat de VZF-elitekern zal deelnemen aan de FINA SWI World Cups in Europa na afloop van het
WK Budapest (Moskou * Berlin * Eindhoven) ifv. hun kwalificatie voor het EK SWI 25M in december.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
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