KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 04 oktober 2010 te Brussel.
REF: SPCELZW/10.03/WG

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

1. Evaluatie Belgische Kampioenschappen per Categorie 2010
Evaluatie BK CAT WE1 + WE2 juli 2010
P. MIDREZ geeft meer toelichting over zijn statistisch overzicht en zijn analyse van de
inschrijvingen per district en club. De SPCEL ZW heeft kennis genomen van deze interessante
informatie.
Enkele opmerkingen:
- Aanpassing chronologie wedstrijdprogramma (series / finales)
- Opmerking over VIP-plaatsen
- Niveau en aantal juryleden: heel behoorlijk.
2. Voorbereiding Belgische Kampioenschappen Zwemmen 25M 2010
-

De uitnodiging naar de clubs werd verstuurd en de voorbereiding en communicatie tussen
MEGA, KBZB, SPEEDO e.a. liggen op schema.
Naar aanleiding van de vermoedelijke deelname van een groep Nederlandse zwemmers
onder VZF-licentie beslist de SPCEL ZW om het BK 25M 2010 niet “OPEN” te stellen voor
buitenlandse clubs. Er wordt overwogen om vanaf 2011 het BK 25M “OPEN” te maken.

3. Programma’s en lastenboeken Belgische Kampioenschappen 2011
De SPCEL ZW beslist dat de programma’s en de algemene filosofie van de Belgische
Kampioenschappen van toepassing zullen zijn gedurende 1 Olympiade (2009-2012).
-

OPEN BK: geen wijziging van programma en limiettijden
Bk CAT WE1: idem
BK CAT WE2: groepering 50m-afstanden en aanpassing chronologie wedstrijdprogramma
(series AM = finales PM), geen wijziging van limiettijden
Geen wijziging van samenstelling finales (categorie JUN/SEN).

Timing aanbestedingsprocedure, oproep aan clubs en opening aanbestedingen: nog te bepalen
door Raad van Bestuur
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4. Internationale wedstrijden
4.1. EK JUN Helsinki 2010: evaluatie
- Felicitaties van de SPCEL ZW voor W. BAUWENS (zilver 1500m en brons 800m VS) en J.
AERENTS (zilver 50m en brons 100m VS).
- veel halvefinalisten, de afzonderlijke voorbereiding van de atleten is heel vlot verlopen.
- Nations Trophy: 8e plaats voor België, mooi eindresultaat
- L. GROSSEN geeft toelichting over de vooruitgang van zwemmers van EJK tot EK (procentuele
progressiemarges van gerealiseerde tijden).
Na een opmerking door de Raad van Bestuur is het niet meer aangewezen om atleten te
selecteren enkel op basis van 50m-afstanden. Selectiecriteria dienen gerealiseerd te worden via
Olympische afstanden.
Algemeen principe EJK-selectiecriteria (toegepast in 2010 & 2011):
Niet-Olympische afstand = 8e tijd / Olympische afstand = beste 12e tijd van de 3 laatste edities
voor de tweedejaars Juniores. Voor de eerstejaars Juniores, Olympische afstand = beste 16e tijd
van de 3 laatste edities.
4.2. EK 50m Budapest 2010: evaluatie
Uitstekende prestaties van G. SURGELOOSE, K. JANSSENS en de aflossingen 4x100m VS en
4x200m VS (beide finalist).
Goede vooruitgang van F. LECLUYSE (2x halve finalist) et ontgoochelende prestaties van Y.
GRANDJEAN (geen finale), F. HEERSBRANDT (geen finale) et P. SYSTERMANS (ver weg van ½
finale).
4.3. OS YOUTH Singapore 2010: evaluatie
Vrij behoorlijke resultaten op deze competitie van redelijk hoog niveau, ondanks de afwezigheid
van sommige federaties.
De KBZB ontving een bedankingsbrief van het BOIC.
L. GROSSEN vind het jammer dat er geen betere overeenstemming is van de diverse
leeftijdsgroepen bij EJK, EYOF en YOG.
4.4. EK & WK 25m 2010: voorlopige selecties
Eindhoven:
- terugkeer op zondag 28/11 wegens examens en gezien korte verplaatsing
- kandidatuur official: J. STINKENS
- voorlopige schatting Belgische delegatie: 16 atleten / 8 begeleiders
- definitieve afsluiting nationale selectie: 31.10.2010
Dubai:
- Momenteel geen deelname van Belgische zwemmers.
- Definitieve afsluiting nationale selectie: na het BK 25M van 20-21 november.
4.5 WK 50m Sjanghai 2011
Gezien de resultaten en het niveau van het Europese en het Belgische zwemmen in Budapest,
stellen de TD’s voor om de huidige selectiecriteria aan te passen:
- naast de reeds goedgekeurde kwalificatiewedstrijden kan een coach aan de TD’s en de SCZW
zelf 1 bijkomende selectiewedstrijd voorstellen op voorwaarde dat het een “FINA-approved
kwalificatiecompetitie” betreft en de aanvraag tijdig wordt ingediend.
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-

Alle selectiecriteria dienen in de voormiddag gerealiseerd te worden.
Voor alle niet-Olympische afstanden geldt systematisch de FINA “A-standaardtijd” als
selectieminima.

De KBZB dient echter eerst te onderzoeken of een wijziging van reeds eerder goedgekeurde
selectiecriteria geen juridische problemen zal veroorzaken.
4.6. Kalender 2012
Aangezien het BK OPEN 50M (18-20 mei) samenvalt met het EK 50M (16-27 mei) dient de SCZW
een alternatieve datum voor het BK OPEN 2012 voor te stellen.
4.7. Info selectiecriteria OS London 2012: zie ook Pt. 5.2.
Momenteel nog geen nieuwe informatie beschikbaar.
4.8. Organisatie FINA WK 50M 2013 > BARCELONA (juli 2013)
5. Briefwisseling
5.1. Informatie FINA SWI officials schools 2011
5.2. FINA World Rankings Entry Process WC & OG
W. GEORGES geeft toelichting bij de nieuwe FINA-procedure met betrekking tot de
automatisering van World Rankings in het kader van de inschrijvingen van atleten voor WK /
OS. Helaas aanvaardt de FINA niet steeds niet de gegevens van de Europese federaties die online
beschikbaar zijn via SWIMRANKINGS. Bijgevolg dient elke federatie alle relevante
competitieresultaten via een aparte procedure aan de FINA te bezorgen.
6. Allerlei
6.1. P. MIDREZ informeert dat de selectiecriteria voor de volgende internationale wedstrijden al
werden voorbereid:
- EYOF 2011 Trabzon (TUR) (onder voorbehoud van goedkeuring BOIC)
- EJK 2011 Belgrado (SRB)
- WK JUN 2011 Lima (PER)
Deze selectiecriteria dienen wel nog definitief bekrachtigd te worden door de SPCEL ZW op 03
november 2010.
6.2. De SCZW vraagt toelating tot de organisatie van wedstrijden voor B-zwemmers tijdens de
Belgische Kampioenschappen Zwemmen (OPEN / 25M).
In overeenstemming met de bondsreglementen kan dit door middel van een gemotiveerde
aanvraag toegestaan worden door de Raad van Bestuur die echter geval per geval zal evalueren.
6.3. De SCZW vraagt om vanaf 2012 de Antwerp Diamond Race niet langer te weerhouden als
kwalificatiewedstrijd voor het realiseren van nationale selectiecriteria.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
WOENSDAG 03 NOVEMBER 2010 – 18h30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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