KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 12 september 2017 te Brussel om 18u15.
REF: SPCELZW/17.03/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
FFBN: B. PAREZ – G. LEMAIRE – M. HUBERTY;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT– M. TOPPET – R. JAYMAERT – L. VAN LAERE;
TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) - P. MIDREZ (TD FFBN).
Verontschuldigd:
RM. DEPONTHIEUX
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2017
•
-

•
-

Evaluatie BK SWI CAT WE1 & WE2 (juli)
Namens de SCZW is M. TOPPET tevreden over het algemeen verloop van de beide BK-weekends en hij wenst GZVN en
BRABO te bedanken voor hun uitstekende organisatie.
Een speciaal dankwoord gaat eveneens uit naar de kamprechters en de juryvoorzitters, die meer geconfronteerd
werden met klagende afgevaardigden en ouders tijdens de competitie (oa. voor afwezigheid op podium en inhouding
medaille).
Het sportief niveau was aanvaardbaar maar kende niet echt de nodige progressie.
Vanaf volgende editie 2018 wordt er voor aanvang van het BK een bijeenkomst met alle clubafgevaardigden gehouden.
Voorbereiding BK SWI 25M * Gent (11-12 november 2017)
2 gemengde aflossingsnummers (4x50m vrij & 4x50m wissel) werden aan het BK-programma toegevoegd.
Met het oog op volgend jaar zal de online entries procedure getest worden, parallel met de gebruikelijke
inschrijvingsprocedure via LENEX-bestanden.

2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2018
• Wijzigingen lastenboek, programma’s, limiettijden ifv. aanbestedingsoproep
W. GEORGES informeert bij de SCZW naar eventuele wijzigingen of aanpassingen betreffende de diverse BK-programma’s.
Op het BK OPEN worden opnieuw promotiejeugdfinales georganiseerd (timing nog te bepalen afhankelijk van de locatie van
het BK OPEN). De 5000m indoor trial dient bijgevolg in elk geval op vrijdag gehouden te worden.
Bij het programma van de BK SWI CAT. zullen er enkele kleine correcties uitgevoerd worden (omwisseling van
wedstrijdnummers). Alle BK-limiettijden blijven ongewijzigd behouden.
• Vervanging AVDB & invoering online inschrijvingen
Vanaf 2018 zal A. VANDER BEKEN vervangen worden door P. GHESQUIERE als verantwoordelijke van de inschrijvingen,
programma’s en uitslagen. Niettemin zal er vanaf 2018 gewerkt worden met het online entry systeem van swimrankings.
Dit is minder arbeidsintensief en gebruiksvriendelijker waardoor de invoering van inschrijvingen en de opmaak van de
voorprogramma’s veel efficiënter zou moeten verlopen.
3. Internationale wedstrijden
3.1. WK 2017 Budapest (HUN): sportieve evaluatie OW & SWI.
De SPCEL SWI bespreekt de geleverde prestaties door de beperkte nationale ploeg (4 zwemmers).
OW: uitstekende 13e plaats op 5KM voor WK-debutant L. VANHUYS. SWI: vooral K. BUYS presteerde op niveau met 1 finale
en 1 Belgisch record. L. CROENEN en P. TIMMERS haalden elk de halve finale op hun beste wedstrijdnummer.
3.2. EK JUN 50M 2017 Netanya (ISR): sportieve evaluatie.
De SPCEL SWI bespreekt de prima prestaties tijdens dit EJK Zwemmen:
- 2 zilveren medailles (Valentine DUMONT 200m vrij & aflossing meisjes 4x200m vrij).
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- 2 bronzen medailles (Valentine DUMONT 200m vlinder & aflossing meisjes 4x100m vrij)
- 2 nieuwe Belgische Records, 1 BR-evenaring en 8 finales (6 individueel & 2 aflossingen).
3.3. WK JUN 50M 2017 Indianapolis (USA): sportieve evaluatie.
De SPCEL SWI neemt kennis van de mindere resultaten van de twee aanwezige atleten, er werden geen persoonlijke
besttijden gezwommen. A. GEEROMS had echter af te rekenen met ziekte vlak voor de afreis naar de USA.
3.4. EYOF SWI 2017 Györ (HUN): sportieve evaluatie.
De SPCEL SWI neemt kennis van de prestaties van de Belgische zwemmers en P. MIDREZ geeft enkele toelichtingen.
Hij prijst de goede sfeer en het niveau van het zwemteam, niettemin is er een aanzienlijke sportieve kloof met het
internationaal topniveau.
3.5. BOIC: project aflossingsploegen KBZB (omkadering, samenstelling, voorbereiding, enz.)
De SPCEL SWI bespreekt dit verzoek van het BOIC om van de 3 betrokken federaties KBZB/VZF/FFBN duidelijke intenties en
engagementen rondom de nationale aflossingsploegen te mogen ontvangen.
De SPCEL SWI is voorstander om van deze nationale ploegen opnieuw in de toekomst het uithangbord van de Belgische
zwemsport te maken (op voorwaarde uiteraard dat ze voldaan hebben aan de nationale KBZB-selectiecriteria) maar
niettemin zal de KBZB eerst aan het BOIC vragen welk specifiek budget hiervoor voorzien wordt.
P. MIDREZ meldt dat er binnenkort een meeting met het BOIC voorzien is, in aanwezigheid van R. CLAES en R. VALCKE, de
beide eindverantwoordelijken van de nationale aflossingsploegen DAMES & HEREN.
3.6. EK 25M SWI 2017 Kopenhagen (DEN)
De SPCEL SWI neemt kennis van het competitieprogramma en van de voorlopige preselectie voor dit EK Korte baan.
Er hebben reeds meerdere zwemmers én aflossingen voldaan aan de KBZB-minima.
Vertrek maandag 11 december * retour maandag 18 december. L. VAN LAERE werd door de LEN aangeduid als SWI Official.
3.7. Minima EJK-EK-WK25m SWI 2018
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 2018 en keurt deze goed
na bespreking: EK SWI Glasgow GBR * EK SWI JUN Helsinki FIN * WK SWI 25M Hangzhou CHN.
W. GEORGES wijst er op dat er voor LEN-events geen lijst bestaat met erkende FINA-kwalificatiewedstrijden, zodat elke
nationale federatie volledig vrij is om haar eigen selectieprocedure op te maken. Bijgevolg komen enkel de FINAkwalificatiewedstrijden binnen de periode 01.01.2018 – 13.05.2018 in aanmerking voor het realiseren van een KBZBminimum.
Voor FINA-events daarentegen zijn er steeds erkende FINA-kwalificatiewedstrijden voor het realiseren van selectietijden.
Bijgevolg zal het BK SWI 25M 2017 & 2018 bij de FINA geregistreerd moeten worden als officiële WK-kwalificatiewedstrijd.
4. Briefwisseling
4.1. Info FINA Technisch Congres SWI
De gewijzigde FINA SWI Rules 2017-2021 werden gepubliceerd op de FINA-website: www.fina.org/content/fina-rules
5. Allerlei
5.1. De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige (inter)nationale kalender van het jaar 2018.
5.2. De SPCEL SWI neemt kennis van de sportieve resultaten van de Belgische zwemmers tijdens de diverse FINA SWI World
Cups in augustus (Moskou, Berlijn & Eindhoven), waaronder diverse Belgische records voor B. CAERTS en K. BUYS.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
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