KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 19 mei 2009 te Brussel.
REF: SPCELZW/09.02/WG

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

1. Belgische Kampioenschappen 2009
1.1. Evaluatie PRIMO OPEN BELGIAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS:
Op sportief gebied: zeer aanvaardbaar niveau. De beste zwemmers waren aanwezig en presteerden goed.
SCZW vraagt eventueel om aanvangsuur één uur te verlaten van 9u naar 10u gezien het beperkte programma in
de series en de finales, maar voorlopig blijft het uurschema behouden om de zwemmers voldoende rust te
gunnen.
1.2. Voorbereiding BK ZWEMMEN ZOMER
Gevolg gevend aan een mail van A. VAN DER BEKEN bevestigt de SCZW dat J. VERELST gedurende 6 dagen hem
zal assisteren bij de resultaatverwerking gezien het aangepaste en lange programma nogal complex is
(opeenvolging van reeksen en samenstelling finales).
1.3. Kalender BK 2010
De SPCEL ZW verzoekt de SCZW om op korte termijn een datavoorstel uit te werken met betrekking tot de BK
zwemmen 2010.
2. Internationale wedstrijden
2.1. FINA Swimwear / SPEEDO uitrustingen
- lijst swimwear FINA
Voorzitter M. LOUWAGIE drukt zijn bezorgdheid uit over de heisa rondom de zwempakken wat vermoedelijk de
vergadering zal domineren. In laatste instantie ontving de KBZB de FINA approved swimwear list de dato
19.05.09.
Hij stelt voor dat alle nationale selecties deze avond onder voorbehoud worden afgesloten en dat de SCZW en de
KBZB pas na een grondige controle van de zwempakken en de startkaarten de definitieve selecties zal vrijgeven.
W. GEORGES wordt verzocht bij de FINA na te vragen wat er gebeurd is met de JAKED01 en JAKED02 en de
overige geweigerde zwempakken (onder voorbehoud van verdere goedkeuring).
- Overzicht van de SPEEDO-uitrustingen voorzien in het kader van het WK ROMA09: nog niet ontvangen
- EJK: S. HELDERWEIRT
Diverse voorstellen en contacten tussen B. Moustie en de zwemmer en zijn ouders. Een nieuwe ontmoeting wordt
gepland om een aantal zwempakken te passen en te testen.
2.2. EK JUN PRAAG 2009:
- definitieve selectie: de SPCEL ZW heeft deze onder voorbehoud vastgelegd> na verificatie zal de selectie
maandag definitief goedgekeurd worden.
- omkadering
Coaches en kiné: zie selectiebrief op www.belswim.be
Delegatieleider FFBN: Y. HERMANS
- kandidatuur officials: R. BUGGENHOUT werd aangeduid door de LEN als SWI official.
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2.3. WK Rome 2009:
- definitieve selectie: de SPCEL ZW heeft deze onder voorbehoud vastgelegd> na verificatie zal de selectie
maandag definitief goedgekeurd worden.
- omkadering
coaches & kiné / medical: zie selectiebrief op www.belswim.be
- persconferentie: wordt niet voorzien. In de plaats zal de KBZB enkele journalisten financieel steunen om ter
plaatse verslag uit te brengen over de prestaties van de Belgische delegatie op het WK.
2.4. EYOF Tampere 2009
- een voorstel tot selectie werd aan het BOIC overgemaakt.
2.5. EK 25m Istanbul 2009
- definitieve goedkeuring limiettijden: deze zijn voorlopig nog niet beschikbaar.
De SPCEL ZW gaat echter akkoord om als selectiecriterium het gemiddelde van de 14e tijd van de 3 vorige edities
te nemen. Aflossingen > zelfde principe? (nog te bespreken)
2.6. OS YOUTH Singapore 2010
P. MIDREZ geeft toelichting bij de werkvergadering gehouden door het BOIC op 29.04.09.
Kwalificatieprocedure: het aantal quotaplaatsen wordt bepaald op basis van de prestaties op het WK te Rome.
3. Briefwisseling
nihil
4. Allerlei
4.1. FINA vs MVS: TUE-aanvragen / verplichting voor minderjarigen
L. GROSSEN maakt zich zorgen over de verschillende procedures die door FINA en MVS gehanteerd worden.
W. GEORGES heeft de FINA om meer verduidelijking gevraagd.
Wat betreft FINA moeten enkel TUE-aanvragen ingediend worden indien men deel uitmaakt van de FINA Testing
Pool (zijnde TOP50 van de FINA World Rankings) of deelneemt aan FINA-competities (WK’s). Verder maakt de
FINA geen onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen (zoals dit wel het geval is bij MVS Vlaanderen).

De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.
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