KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 16 november 2009 te Brussel.
REF: SPCELZW/09.04/WG

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

1. Belgische Kampioenschappen 2009
1.1. Evaluatie BK Zwemmen 25M 2009
- vlotte organisatie en het verloop van finales en ceremonies waren eveneens OK.
- De jury was niet uitgenodigd op de receptie van de organiserende club. De KBZB kan eventueel via
de organiserende club iets regelen (nog te bespreken later).
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2010
De SPCEL ZW herhaalt dat de programma’s en de limiettijden van de BK 25M en de BK OPEN
ongewijzigd blijven. Alle limiettijden dienen gerealiseerd te worden tijdens het BK (op straffe van
boete bij overschrijding) en dienen niet verplicht op voorhand gezwommen te worden.
Programma’s BK Zwemmen Zomer per categorie:
- WE1: 3 dagen BEN + MIN (11-12-13-14j)
- WE2: 3 dagen CAD + JUN + SEN (15-16-17-18-19 en +)
De uitgewerkte programma’s voor beide weekends dienen nog door de Raad van Bestuur onderzocht
te worden (schatting van de opbrengsten op basis van het aantal deelnemers).
Alle limiettijden moeten op de dag van de competitie gezwommen worden, zo niet volgt een boete.
Net zoals vorig jaar, kan iedere zwemmer slechts in zijn/haar categorie of leeftijdsjaar deelnemen.
3. Internationale wedstrijden
3.1. EK 25m Istanbul 2009: definitieve selectie
Geselecteerde zwemmers: K. BUYS – A. DE MARE – D. DEKONINCK – B. CLAEYS
De zwemmers worden enkel ingeschreven op de wedstrijdnummers waarvoor ze effectief de
limiettijd hebben gezwommen, met uitzondering van EJK-finalist D. DEKONINCK.
Coach: R. GAASTRA - Kiné: nog aan te duiden. De Raad van Bestuur zal eventueel een KBZBbegeleider aanduiden. Een terugkeer op zondag wordt uitzonderlijk toegestaan.
3.2. LT EK 50m Budapest 2010
Naar aanleiding van een multilaterale bespreking betreffende selectiecriteria hebben BLOSO en BOIC
gevraagd om een aanpassing en verstrenging van de vastgelegde limiettijden EK Budapest 2010.
BOIC vraagt dat de zwemmers goede prestaties zullen leveren in het vooruitzicht van de WK en OS en
dringt aan op een 12e Europese tijd van OS als criterium. Bovendien wenst het BOIC / BLOSO een
betere groepsvoorbereiding van geselecteerde aflossingsploegen. Bij voorkeur dienen
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aflossingsploegen zich te selecteren via een effectieve prestatie als ploeg (ipv door optelling van de
individuele tijden).
De SPCEL ZW beslist dat zwemmers die enkel geselecteerd zijn voor een aflossing niet zullen mogen
deelnemen aan een individueel wedstrijdnummer als ze hiervoor de limiettijd niet gehaald hebben.
Als bijkomend selectiecriterium zal de SPCEL ZW een verplichte deelname aan de gezamenlijke
voorbereidingsstage eisen. Bijgevolg dient de voltallige selectie (zwemmers en coaches) verplicht
aanwezig te zijn op de EK-stage te Oostende (van 02-05 augustus 2010). Tijdens deze periode kan
dan ook een persontmoeting georganiseerd worden. Het vertrek naar Budapest voor de zwemploeg
is gepland op 06 augustus.
De selectiecriteria die eerder door de SPCEL ZW werden goedgekeurd, blijven tot nader orde
integraal behouden en zijn beschikbaar via www.belswim.be.
3.3. OS YOUTH Singapore 2010
Geen verdere informatie beschikbaar, dit begint echter dringend te worden.
4. Briefwisseling
nihil
5. Allerlei
nihil

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
Maandag 15 februari 2010 – 19h00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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