KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 16 mei 2017 te Brussel om 18u30.
REF: SPCELZW/17.02/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
FFBN: B. PAREZ – G. LEMAIRE;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT– M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – L. VAN LAERE;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) - P. MIDREZ (TD FFBN).
Het verslag van de vorige vergadering Sportcel SWI dd. 20.04.2017 wordt goedgekeurd, na aanpassing van enkele
opmerkingen en correcties door K. VAN BUGGENHOUT.
1. Voorbereiding Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2017
•
-

-

-

BK OPEN 12-14 mei * Antwerpen
M. TOPPET en R. BUGGENHOUT geven enkele toelichtingen over het algemeen verloop en wensen alvast BRABO te
bedanken voor hun uitstekende organisatie. Niettemin vestigt de SCZW toch de aandacht op de soms gebrekkige
aantikplaten in het competitiezwembad.
De jeugdfinales ter promotie van de zwemsport (vanaf 15u, voor aanvang van de finales “OPEN”) kenden een groot
succes op vlak van toeschouwers maar ook qua wedstrijdbeleving. Ook de natura-prijzen geschonken door Speedo
vielen zeer in de smaak. Bijgevolg wordt dit extra-programma behouden voor de volgende editie, al dan niet met kleine
aanpassing van aanvangsuur.
De SCZW zal vanaf volgende editie terugkeren naar een systeem met A en B-finales, dus zonder afzonderlijke YOUTHfinales. Bijgevolg zal er enkel 1 podium OPEN komen, met uitreiking van de medailles tijdens de B-finale.
Wegens sluiting voor renovatie zal het Wezenberg-zwembad in 2018 het BK SWI OPEN niet kunnen ontvangen. Een
geschikte alternatieve locatie dringt zich dus op, maar is uiteraard ook afhankelijk van de reglementaire aanbesteding.

2. Internationale wedstrijden
2.1. Open Water 2017:
De RVB neemt kennis van de resultaten van de 5000m indoor test tijdens het BK Zwemmen Antwerpen op 13.05.2017
Er werd een WK-preselectieminimum gerealiseerd door M. MATTELAER en een EJK-preselectieminimum door C. BOUDEN.
Bijgevolg zullen M. MATTELAER (5km-10km), L. VANHUYS (5km) maar ook D. BILLIAU (10km-25km) deelnemen aan de
internationale selectiewedstrijd (Franse OW-kampioenschappen te Gravelines FRA van 01-04 juni).
De SPCEL SWI stelt zich echter vragen over het feit dat D. BILLIAU op eigen kosten mag inschrijven voor Gravelines zonder
deelname aan een indoor 5000m test. Hiermee zal dan ook rekening gehouden worden bij het ultieme voorstel dat
onmiddellijk na de wedstrijd in Frankrijk zal opgemaakt worden door de technische directeurs met oog op de definitieve
OW-selectie voor het WK Budapest.
2.2. WK 50M 2017 Budapest (HUN): definitieve selectie.
De SPCEL SWI bespreekt de gehanteerde selectiefilosofie en bekrachtigt de definitieve WK-selectie bestaande uit 3
zwemmers: K. BUYS, P. TIMMERS en L. CROENEN. De aangeduide coaches en kiné zullen vermeld worden op de selectielijst
die zal verspreid worden. Er zijn afwijkende heen- en terugreizen voor diverse coaches en atleten.
De technische directeurs gaan op zoek naar een alternatieve internationale zwemwedstrijd voor de niet-geselecteerde
zwemmers. W. GEORGES betreurt dat deze elitezwemmers zonder WK-selectie niet prioritair zullen deelnemen aan het BK
SWI per Categorie WE2 te Antwerpen.
2.3. EK JUN 50M 2017 Netanya (ISR): definitieve selectie.
De SPCEL SWI bekrachtigt de definitieve EJK-selectie bestaande uit 2 jongens en 7 meisjes. Bij de meisjes zijn er ook 3
aflossingswedstrijden weerhouden.
De aangeduide coaches en kiné zullen vermeld worden op de selectielijst die zal verspreid worden.
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2.4. WK JUN 50M 2017 Indianapolis (USA): voorlopige selectie.
Van de 7 zwemmers die hebben voldaan aan de KBZB-selectiecriteria zullen enkel A. MARCOURT, A. GEEROMS en E. BONNET
effectief deelnemen aan dit WJK. Gaan niet: J. DUMONT, V. DUMONT, C. BOUDEN en L. GORIS.
Enkel J. SMITS en N. MARTENS kunnen tijdens het EJK in Netanya nog een WJK-limiet zwemmen.
2.5. EYOF SWI 2017 Györ (HUN)
De SPCEL SWI bekrachtigt het EYOF-selectievoorstel dat voor bekrachtiging en verder gevolg zal overgemaakt worden aan
het BOIC. Dit voorstel omvat 4 jongens, 9 meisjes en 2 aflossingsteams meisjes.
2.6. EK 25M SWI 2017 Kopenhagen (DEN)
De SPCEL SWI neemt kennis van het 1e informatiebulletin voor dit EK korte baan in december.
3. Briefwisseling
3.1. FINA Swimming World Cups 2017
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het nieuwe competitieconcept, wedstrijdprogramma en deelnameformaliteiten.
Verschillende elitezwemmers zullen 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.
4. Allerlei
4.1. Voorzitter LOUWAGIE informeert naar de stand van zaken aangaande de vervanging van A. VANDER BEKEN als
verantwoordelijke voor de inschrijvingen en de resultaten van alle BK’s Zwemmen. M. TOPPET, R. BUGGENHOUT en W.
GEORGES zullen dit verder bespreken en een voorstel uitwerken.
4.2. Marc TOPPET meldt het ontslag van dhr. Patrick BUVE uit de Nationale SCZW. Hij wordt bedankt voor al zijn diensten en
medewerking gedurende vele jaren.
4.3. RM. DEPONTHIEUX verwijst naar het onverwacht forfait van FINA SWI Official M. CLASSEN-SCHWALL voor het WK 25M te
Windsor (CAN) zonder enige voorafgaande verwittiging. W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de diverse
correspondenties met M. CLASSEN-SCHWALL en met de Duitstalige Gemeenschap.

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
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