KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 14 september 2009 te Brussel.
REF: SPCELZW/09.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN: P. EVRARD;
 VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 SC Zwemmen: J. FINET – R. BUGGENHOUT – R. JAYMAERT
 TD: P. MIDREZ (FFBN) – L. GROSSEN (VZF)
Verontschuldigd: Y. HERMANS – J. STINKENS

1. Belgische Kampioenschappen 2009
1.1. Evaluatie BK Zwemmen Zomer 2009
J. FINET geeft toelichting bij enkele commentaren en probleemsituaties:
- uitnodiging van juryleden voor BK > momenteel is er een verschillende aanpak tussen de regionale
sportbesturen met betrekking tot het versturen van de oproep.
- uitreiking medailles:
- een wijziging van bepaalde artikelen en reglementen tijdens een BK is volledig te vermijden.
- geen medaille voor zwemmer die LT overschrijdt, maar ook geen kwalificatie voor finale als
zwemmer LT overschrijdt.
- Categorie SENIOR (19 en ouder): het toekennen van een titel van Belgisch Kampioen wordt wel
degelijk voorzien in de KBZB-reglementen.
- programma en timing: de vervroegde aanvang dient duidelijk gecommuniceerd te worden.
De timing op het wedstrijdprogramma is louter indicatief en is dus onderhevig aan wijzigingen.
M. LOUWAGIE betreurt de povere wedstrijdorganisatie en de problemen tussen de wedstrijdjury en
andere verantwoordelijkheden. Anderzijds eisen het zware wedstrijdprogramma en de lange duur
van het BK voor alle betrokkenen hun tol op gebied van concentratie en uithouding.
Voor de KBZB was er, ondanks een BK van 6 dagen, een aanzienlijke daling van de inkomsten.
- BK OPEN: het verplicht realiseren van de LT op voorhand in 50m-bad zorgde voor een heel
beperkt aantal deelnemers, en dus ook boetes. Dit dient eventueel herzien te worden.
- BK ZOMER: duur van het kampioenschap is niet voor herhaling vatbaar. De SPCEL ZW wenst
bijgevolg dit BK op te splitsen in 2 weekends van 3 dagen.
Voorzitter M. LOUWAGIE dringt aan op een spoedige bijeenkomst van de SCZW met andere
betrokken actoren (TD’s, secretaris-generaal, enz…) om op alle probleemgevallen te bespreken en
desnoods een inventaris van alle mogelijke onopgeloste kwesties op te stellen en op te lossen.
1.2. Voorbereiding BK Zwemmen 25M 2009
- Het BK wordt georganiseerd volgens dezelfde richtlijnen en reglementen als de vorige editie.
- De SPCEL ZW beslist om alle zwempakken die bestaan ui 100% polyurethaan te verbieden op de BK
25M 2009.
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2. Kalender Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2010
- BK OPEN: 14-15-16/05/2010
- BK ZOMER CAT: 23-24-25/07/2010 + 30-31/07-01/08/2010
(Gezien het zware programma op 6 opeenvolgende dagen opteert de SPCEL ZW voor een spreiding
over 2 WE’s van 3 competitiedagen)
- BK 25M: 20-21/11/2010
(Gezien de drukke kalender komt dit BK niet in aanmerking als kwalificatiemoment voor het EK 25M.
De SPCEL ZW dient later nog de exacte realisatieperiode voor de selectiecriteria van EK en WK 25M
2010 vast te leggen.)
3. Internationale wedstrijden
3.1. Sportieve evaluatie EK JUN Praag 2009
- sportief: vrij tegenvallende resultaten ondanks een ruime en diverse selectie. Voor een deel was de
VZF-voorbereiding niet echt ideaal, anderzijds was er nefast nadeel voor de atleten door de
zwempakkensituatie.
- daling van het aantal besttijden in vergelijking met voorgaande edities > +/- 40% besttijden (het is
aangewezen om steeds na te gaan welke vooruitgang er door de geselecteerde zwemmers is
gemaakt, uitgedrukt in percentage van gerealiseerde besttijden gedurende de voorbije EJK’s.)
- de SPCEL ZW neemt kennis van de brief van de FFBN betreffende zwemster Maité HACQUIN
(sanctie wegens niet conforme selectietijd EJK).
3.2. Sportieve evaluatie WK Rome 2009
- Sportieve resultaten SWI: heel matig, slechts enkele uitschieters (BUYS, LECLUYSE). 25%
persoonlijke besttijden voor FFBN-zwemmers, de VZF-atleten haalden procentueel minder
besttijden.
- Sportieve resultaten OW: zeer goed, met 2x een Top-5 voor B. RYCKEMAN en een zeer hoopvol
debuut van M. LAMMENS.
- Dossier uitrustingen SPEEDO: P. SYSTERMANS werd zoals voorzien gesanctioneerd voor het
zwemmen in JAKED.
- Er is noodzaak aan goede afspraken tussen delegatie en zwemmers. Niettemin hangt dit ook een
beetje af van de grootte van de delegatie. Het aantal aanwezige coaches in functie van het aantal
zwemmers dient alleszins beperkt te worden. Bij VZF zal dit in de toekomst beperkt worden tot 2
trainers voor de Vlaamse zwemmers.
- Wegens de zwempakkenhistorie was het een bijzonder speciaal WK met een waterval aan
records en besttijden, behalve in het Belgisch team dat met SPEEDO heeft gezwommen, al
werden er ook hiermee weinig persoonlijke besttijden gerealiseerd.
3.3. Sportieve evaluatie EYOF Tampere 2009
Relatief goede prestaties met een aantal A-finales. Het merendeel van de zwemmers heeft besttijden
gerealiseerd. Ook het BOIC was tevreden over deze zwemresultaten.
3.4. EK 25m Istanbul 2009
De SPCEL ZW discussieert over de opportuniteit om aan dit EK deel te nemen, omdat dit de laatste
internationale wedstrijd is volgend de huidige FINA-swimsuits regelgeving (van kracht tot 31.12.09).
De VZF wenst niet deel te nemen wegens het sportieve onevenwicht door de
polyurethaanzwempakken, de FFBN zou wel de intentie hebben om deel te nemen
De basis voor de selectiecriteria is de beste 12e tijd tijdens de series van de 3 voorgaande EK 25M.
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De definitieve selectiecriteria worden goedgekeurd en zijn beschikbaar via www.belswim.be.
Kandidaturen als official SWI dienen voor 15.10.09 ingediend worden.
3.5. EK 50m Budapest 2010
In plaats van de 14e tijd van de 3 voorgaande EK’s beslist de SPCEL ZW om zich te baseren op de 2
voorgaande EK’s (2006 en 2008) en het WK 2007 (tijden van Europese zwemmers) zodat de invloed
van snelle tijden gerealiseerd met polyurethaanpakken wordt geminimaliseerd.
P. MIDREZ en L. GROSSEN geven toelichting bij diverse mogelijke selectiecriteria gebaseerd op 12e
en/of 14e tijd (beste tijd van drie voorgaande: 2 EK’s + WK EUR 2007).
Voor de categorie geboren in 92-93 geldt: TL + 1,00%.
Als realisatieperiode geldt dat enkel de volgende selectiecompetities in aanmerking komen: REG.
KAMP VZF/ FFBN en BK OPEN (zowel individueel als aflossing). Er zullen wel nog twee bijkomende
selectiecompetities bepaald worden na het LEN Congres te Kopenhagen.
De definitieve selectiecriteria worden goedgekeurd en zijn beschikbaar via www.belswim.be.
De deelname aan bijkomende wedstrijden voor geselecteerde zwemmers zal geval per geval
onderzocht worden tijdens de selectievergadering.
3.6. Selectiecriteria EJK Helsinki 2010
De selectiecriteria worden vastgelegd op basis van de EJK’s 2006-2007-2008 (12e / 16e plaats series).
Als principe geldt dat een atleet een reële kans moet maken om een halve finale te behalen.
De definitieve selectiecriteria worden goedgekeurd en zijn beschikbaar via www.belswim.be.
De definitieve selectiewedstrijden dienen nog bevestigd te worden.
3.7. Kwalificatieprocedure OS YOUTH Singapore 2010
Nog geen richtlijnen ontvangen over deze selectiecriteria: de quota worden bepaald op basis van de
resultaten WK Roma09, vermoedelijk 1 atleet en 1 atlete.
4. Briefwisseling
4.1. BOIC: Stage Vittel 2009
VZF en FFBN zullen hieraan deelnemen en een voorstel met kandidaat-zwemmers en trainers werd al
doorgestuurd naar het BOIC. W GEORGES vraagt om namens de KBZB steeds een kopie van deze
briefwisseling te ontvangen.
4.2. Tom Vangeneugden: melding van overstap naar open water (10 / 25 km)
4.3. Het nieuwe FINA Handbook 2009-2013 is beschikbaar via www.fina.org
4.4. FINA: info over verzekering atleten (ziekte / blessure) tijdens FINA-competities
4.5. LEN: info 3rd Sports Medicine Symposium
5. Allerlei
5.1. De SPCEL ZW herhaalt dat enkel zwemmers die 3 dagen actief aanwezig waren op het BK OPEN
in aanmerking komen voor een eventuele onkostenvergoeding (Belgisch record, podiumplaats,
enz…).
De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
MAANDAG 16 NOVEMBER 2009 – 19h00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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