KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 30 augustus 2011 te Brussel.
REF: SPCELZW/11.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:


KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;



FFBN: P. EVRARD;



VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;



SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT – R. JAYMAERT – M. TOPPET – L. ULENAERS;



TD: P. MIDREZ (TD FFBN) - L. GROSSEN (TD VZF)

Verontschuldigd: A. VANDER BEKEN
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2011
1.1. Evaluatie BK CAT WE1 Mol
De SPCEL ZW heeft kennis genomen van het verslag van kamprechter R. JAYMAERT en juryvoorzitter L. VAN LAERE.
Geen bijzondere opmerkingen over de organisatie, er was een goede samenwerking tussen hoofdjury, organiserende
club en de Sportcommissie Zwemmen.
Verzoek van de Sportcommissie Zwemmen om het organiseren van Belgische zomerkampioenschappen in open lucht
vermijden wegens gebrek aan zekerheid over het weer. Afgelopen editie hebben vele kinderen kou geleden en de
sportieve prestaties hebben daaronder geleden. De financiële inspanningen die door vele ouders worden gemaakt in
het kader van voorbereidende clubstages kunnen niet genegeerd worden
1.2. Evaluatie BK CAT WE2 Antwerpen
De SPCEL ZW heeft kennis genomen van het verslag van de juryvoorzitter RM. DEPONTHIEUX.
Geen bijzondere opmerkingen, er was een goede samenwerking tussen hoofdjury, organiserende club en de
Sportcommissie Zwemmen.
De SCZW stelt voor om vanaf 2012 de finales van de CAT. JUN + SEN samen te stellen op basis van de 8 snelste tijden
uit de reeksen voor de categorieën 17-18 jaar et 19 jaar en later (ipv. 4 JUN + 4 SEN momenteel).
1.3. Voorbereiding BK 25M Wachtebeke
- Naar aanleiding van diverse contacten met MEGA en J. HAENTJES (beheerder zwembad Wachtebeke) blijkt er een
ernstig probleem te zijn met de beweegbare muur (geblokkeerd in 50m-stand). Pas op 17 september wordt een test
gedaan om de muur te verplaatsen naar de gehomologeerde 25m-positie. Ondertussen zal er contact worden
opgenomen met potentiële clubs en zwembaden (Leuven, Aarschot, Louvain-la-Neuve) voor het geval dit BK niet in
Wachtebeke zou kunnen doorgaan.
- Quid aflossingen? Geen 4x50m aflossingen meer want niet erkend door FINA als officieel wedstrijdnummer.
Vervanging van 4x50m aflossingen door officiële 4x100m aflossingen of niet?
Opmerking P. MIDREZ: Ik heb hiervan geen weet dat dit werd besproken. En in geen geval in deze zin aangezien binnen
de Sportcommissie iedereen akkoord was om de beide 4x50m aflossingen te erkennen. België is vrij in deze
aangelegenheid. En de aflossingen zijn erkend door de LEN want ze staan op het EK25m-programma.
- Wijziging timing inschrijvingprocedure: er zal een vroegere deadline zijn voor 800/1500m VS om de clubs sneller te
kunnen informeren over de weerhouden zwemmers (max. 2 series voor deze wedstrijden).
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2012
2.1. Data BK 2012
Gezien de internationale kalender beslist de SPCEL SWI om de data van de Belgische Kampioenschappen te wijzigen:
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•

BK OPEN SWI 2012 > 16-17-18 maart 2012 (ipv 20-22 april) aangezien dit een belangrijke kwalificatiewedstrijd
betreft ifv EK & OS 2012.
Principe en regel van toepassing: de data van de OPEN kampioenschappen zullen steeds vastgelegd worden op
minstens 9 weken voor aanvang van de belangrijkste internationale competitie van de doelgroep Seniores.
De mogelijkheid om de OPEN kampioenschappen vanaf 2013 te organiseren op 4 dagen (in plaats van 3) zal
onderzocht worden.

•

BK 25M SWI 2012 > 10-11 november 2012 (ifv EK & WK 25M 2012). Aan SPEEDO zal verzocht worden om
uitzonderlijk en eenmalig de jaarlijkse SPEEDO-meeting te verplaatsen naar het WE van 03-04 november 2012.

2.2. Aanbestedingsoproep BK 2012
Alvorens de officiële oproep kan verstuurd worden, ontbreken nog een aantal noodzakelijk informaties:
- definitieve data van alle BK’s
- eventuele aanpassingen en wijzigingen van programma’s, limiettijden en lastenboeken
Opening van de aanbestedingen wordt voorzien op donderdag 20 oktober 2011 om 18u30 (vergadering RVB).
3. Internationale wedstrijden
3.1. WK 50m Sjanghai 2011
•

Sportieve evaluatie SWI / OW

FFBN: F. LECLUYSE outstanding, F. HEERSBRANDT meer dan behoorlijk.
VZF: P. TIMMERS heel goed, jammer van DQ aflossing heren, die in aanmerking kwam voor OS-kwalificatie.
Jeugdzwemmers AERENTS en DEKONINCK behoorlijk en in staat om nog verder vooruitgang te maken.
K. JANSSENS: potentieel goed resultaat. Teleurstellende prestaties K. BUYS.
Zeer goede prestaties van RYCKEMAN & VANGENEUGDEN. Kwalificatie 10KM OS 2012 voor Brian (Top10 WK).
Ondanks 12 pl, kan TVG zich niet meer kwalificeren voor OS 2012. Mogelijke terugkeer naar 1500m vrije slag.
e

•

Algemeen:
-

Naar aanleiding van bijzonder negatieve en schadelijke uitspraken in de pers, bespreekt de SPCEL SWI de
introductie van een gedragscode (code of conduct). Op verzoek van de KBZB RVB zal er een document
opgesteld worden dat door alle aangeduide begeleiders verplicht dient ondertekend te worden.

-

De TD’s worden verzocht om een voorbereidingsprogramma voor de aflossingploegen uit te werken met

-

Er dient geverifieerd te worden of gezwommen tijden van nationale aflossingsploegen (buiten EK / WK) als

collectieve trainingen.
officiële selectietijden aanvaard worden? Zo ja, kan de aflossingsploeg als afzonderlijk team deelnemen aan
kwalificatiewedstrijden om limietpogingen te realiseren.
3.2. EK JUN 50m Belgrado 2011
•

Sportieve evaluatie

Kleine groep, redelijk deftige prestaties, maar geen medailles.
VZF: vrij optimistisch naar toekomst toe, maar een continue sportieve opvolging blijft uiteraard noodzakelijk.
FFBN: uitstekende resultaten van de beperkte delegatie met een winnaarsmentaliteit. Naar de toekomst toe is de
situatie nogal zorgelijk en alarmerend, weinig opvolging naar seniorenniveau.
•

Diversen
-

Geen accreditaties meer voor extra coaches, ook niet indien deze alles zelf regelen op eigen kosten. Elke

-

Er wordt voorgesteld om in de mate van het mogelijke te vermijden dat ouders, persoonlijke coaches, etc.

aanvraag als begeleider moet via de TD’s gebeuren tijdens de selectievergadering.
logeren in het officiële teamhotel teneinde teveel invloed van buitenaf te minimaliseren.
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3.3. EYOF Trabzon 2011: sportieve evaluatie
Na onderling akkoord tussen de TD’s, heeft de FFBN-zwemmer zich voorbereid samen met de VZF-zwemmers > goede
samenwerking en voorbereiding. Vooruitzichten VZF: veel meisjes, weinig jongens. Het BOIC-rapport was positief.
3.4. EK 25M Szczecin 2011: voorlopige selectie
•

Voorlopige selectie: P. MIDREZ geeft een overzicht van de potentiële kandidaten voor deze competitie.

Dames: 4 atleten / Heren: 4 atleten / Finalisten EJK 2011: 4 atleten / Bijkomende potentiële atleten: 7 heren + 2 dames
•

Kandidaat official: L. VAN LAERE

3.5. Antwerp2012 > EK 50m & EK JUN 2012
•

Voorstel selectiecriteria: de SPCEL SWI heeft kennis genomen van de aangepaste procedures en de nieuwe
selectiefilosofie, voorgesteld door TD’s P. MIDREZ en L. GROSSEN.

De KBZB zal, in overleg met de regionale federaties, nog onderzoeken of er eventueel soepeler wordt geselecteerd,
uitsluitend voor dit unieke EK om meerdere zwemmers de kans te geven hieraan deel te nemen.
•

Officials SWI

R. SCHORREWEGEN zal aan de LEN voorgedragen worden als starter voor het EK2012 te Antwerpen. Bijkomende
Belgische officials zijn eveneens vereist, maar het exacte aantal is vandaag nog niet gekend.
Zoals gewoonlijk zullen er ter gelegenheid van het EK2012 en het EJK2012 LEN SWI Coaches Clinics georganiseerd
worden.
2.6. Info OS London 2012
•

Selectiecriteria & kwalificatieprocedure

De KBZB zal bij de FINA de volgende wedstrijden als OS-kwalificatiewedstrijd laten registreren: Flanders SWI Cup
(januari 2012) – Open FFBN Championships (februari 2012) – GPICF (april 2012) – BK OPEN SWI (maart 2012). Eventueel
kan de Diamond Race 2012 opnieuw in aanmerking genomen worden als OS-kwalificatiewedstrijd op voorwaarde dat
de organiserende club BRABO een conform competitieprogramma opstelt (regulier programma met reeksen + finales,
en dus geen afvallingswedstrijd met eliminatiesysteem).
Het EK 50M 2012 te Antwerpen werd voorlopig door de FINA goedgekeurd als OS-kwalificatiewedstrijd in afwachting
van de definitieve lijst met SWI officials (deze wordt pas opgemaakt door de LEN omstreeks februari-maart 2012).
•

De FINA heeft 8 Europese SWI Officials aangeduid voor de OS London 2012.

4. Briefwisseling
4.1. Stage BOIC-BOT Lanzarote 06-13/11/2011
Er is intentie om hieraan deel te nemen maar de keuze van de potentiële atleten dient nog verder overlegd te worden
met het BOIC.
4.2. Info Medische Commissie
Het BOIC wenst nauw samen te werken met de medische commissies van de regionale federaties in het vooruitzicht
van de OS London 2012.
4.3. Organisatie B-circuits of zwemfeesten tijdens de data BK Zwemmen 25M 2011 wordt uitzonderlijk toegestaan op
voorwaarde dat er geen enkele concurrentie mogelijk is met BK Zwemmen (deelnemers, officials, etc): NCG Gosseslies
– 20.11.2011.
4.4. Info & uitnodiging FINA SWI Coaches Certification Programme (23-25 sep Rijeka)
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
DINSDAG 22 NOVEMBER 2011 – 19u00 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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