KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 22 november 2011 te Brussel.
REF: SPCELZW/11.04/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:


KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;



FFBN: P. EVRARD – A. VANDER BEKEN – C. DESCHEPPER;



VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;



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



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

1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2011
1.1. Evaluatie BK 25M Wachtebeke 2011
- Organisatorisch kende het BK een vlot verloop, al waren er wel enkele technische problemen met het startsysteem, dit
werd opgelost door de integrale vervanging van het startsysteem.
- R. BUGGENHOUT maakt melding van een ingeschreven zwemster met een dubbele competitielicentie: DIZV / CNBA >
de SPCEL SWI dringt aan op een betere communicatie en controle tussen de bevoegde regionale zwemfederaties.
W. GEORGES verwijst naar de regelmatige update van de licentie- en clubgegevens via een ftp-server voor de
synchronisatie van alle atleten in de Swimrankings-database van Geologix.
W. GEORGES wordt verzocht bij de VZF en FFBN te controleren of de betrokken zwemster nog steeds 2 licenties heeft:
Zo ja, zal deze zwemsters uit de uitslag van het BK verwijderd worden.
- Sportieve evaluatie: enorm wisselvallige resultaten en slechts enkele EK-limieten en Belgische records.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2012
•

Organisatie BK OPEN SWI 2012 > 16-17-18 maart 2012 (ipv 20-22 april)

De RVB stelt helaas vast dat er geen aanbestedingen werden ontvangen.
Omdat dit een belangrijke kwalificatiewedstrijd betreft ifv EK & OS 2012, bespreekt de SPCEL SWI de eventuele
mogelijkheden tot organisatie van dit belangrijke kampioenschap.
In eerste instantie zal via informele contacten getracht worden om dit kampioenschap op een normale manier te laten
doorgaan. De SPCEL Zwemmen bespreekt de huur van potentiële zwembaden en de praktische organisatie (eventueel
in samenwerking met Topsportschool). Dit zal verder opgevolgd worden door zowel SCZW en RVB.
•

De SCZW vraagt een herziening van het BK OPEN 2012 programma in functie van limietpogingen van Olympische
kandidaten, zijnde de optimale spreiding van wedstrijdnummers voor deze atleten. M. LOUWAGIE stelt zich de
vraag of een wijziging van het programma niet nadelig zal zijn voor andere zwemmers. De SCZW wordt verzocht dit
grondig te bestuderen en op korte termijn een helder voorstel tot programmawijziging over te maken aan de SPCEL
SWI.

3. Internationale wedstrijden
3.1. EK 25M Szczecin 2011: definitieve selectie
De SPCEL SWI bestudeert het selectievoorstel van de SCZW, toegelicht door de beide TD’s.
Na bespreking wordt de definitieve selectie goedgekeurd, inclusief de 2 Heren-aflossingen 4x50m Free / Medley (zie
verder > Pt. 5.1.).
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•

Atleten SWI: 8 (1 Woman & 7 Men)

•

Delegatieleider: P. EVRARD

•

Coaches VZF: L. GROSSEN / F. HES / W. DERYCKE * Coaches FFBN: P. MIDREZ / H. DROC

•

Kiné / Physio : K. VAN MALDEREN * FINA Official L. VAN LAERE

Op uitdrukkelijk verzoek van de TD’s L. GROSSEN en P. MIDREZ beslist de SPCEL SWI dat het document met de
selectiefilosofie, zoals besproken op de vorige vergadering SPCEL SWI van 30.08.2011, dient gepubliceerd te worden op
de websites van zowel KBZB, VZF als FFBN.
De SPCEL SWI beslist uitdrukkelijk dat er geen enkele vorm van deliberatie meer mogelijk is:
-

De limiet moet effectief gerealiseerd worden om definitief geselecteerd te worden op een wedstrijdnummer.

-

Voor eventuele bijkomende wedstrijdnummers blijft de +1%-regel van kracht.

3.2. EK 2012 Antwerpen
De beide TD’s geven toelichtingen bij de onderstaande planning en het verplichte voorbereidingsprogramma van de
nationale selectie SWI in functie van het EK2012.

De SPCEL SWI beslist dat de voltallige selectie, bestaande uit alle gekwalificeerde zwemmers, zowel individueel als
aflossing, verplicht aanwezig moeten zijn op het geheel van deze collectieve trainingsactiviteiten. Er zullen geen
uitzonderingen worden toegestaan. Dit is bovendien een verplichting die opgenomen is in de overeenkomst “KBZBatleet”.
De SPCEL SWI bespreekt eveneens de voorlopige hotelaccommodatie van de nationale delegatie:

OPGEMAAKT

VERSTUURD

OPMERKINGEN

GOEDKEURING

23/11/2011

30/11/2011

14/12/2011

15/12/2011

TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

2

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
•

Op advies van organisator G. STRAETEMANS zal de ploeg gelogeerd worden in hotel TER ELST (10 min. transport
van en naar Sportpaleis).

•

Aankomst team op donderdag 17 mei – Retour team op maandag 28 mei.

•

Schatting aantal delegatieleden: max. 20 atleten – max. 10 begeleiders > max. 30 personen

•

Het nationale team SY heeft de keuze uit 2 hotels: TULIP INN of RAMADA PLAZA. C. DESCHEPPER wordt aangeduid
als delegatieleider SY.

3.3. EK JUN 2012 Antwerpen
•

Schatting delegatie SWI: max. 15 personen

•

Hotel: Ramada Plaza van maandag 02 juli tem maandag 09 juli.

3.4. OS London 2012
•

SWI Qualifying Events BEL, goedgekeurd door FINA: Antwerp Diamond Swimming Race 2012, Flanders Swimming

•

SWI Qualifying Events BEL, nog aan te vragen bij de FINA vóór 31.12.2011: GPICF 2012 en Open FFBN

Cup 2012 en OPEN Belg. Kampioenschappen 2012
Kampioenschappen 2012. De FFBN werd verzocht de nodige wedstrijdinformatie te bezorgen aan de KBZB.
4. Briefwisseling
4.1. Colloquium BOIC “Seksueel misbruik in de sport” – 30.11.2011 (Sodehotel Woluwe)
Het BOIC heeft telefonisch bij secretaris-generaal W. GEORGES aangedrongen op de aanwezigheid van
vertegenwoordigers of verantwoordelijken van de beide regionale federaties. De FFBN heeft reeds 2 afgevaardigden
aangeduid. De VZF wordt verzocht om eveneens een aantal afgevaardigden aan te duiden voor dit colloquium.
4.2. P. EVRARD meldt de oprichting van een overkoepelend dopingtribunaal binnen de Franstalige Gemeenschap.
5. Allerlei
5.1. P. MIDREZ signaleert dat zijn opmerkingen over het voorlopig verslag van 30.08.2011 niet allemaal werden
opgenomen in de definitieve versie. W. GEORGES zal dit rechtzetten, in het bijzonder betreffende de status van de
4x50m-aflossingen in klein bad.
Na discussie en na stemming beslist de SPCEL ZW om, in tegenstelling met Pt 2.1. van het goedgekeurd verslag van de
SPCEL ZW dd. 09.03.2011, de 4x50m aflossingen wel degelijk te erkennen als officiële Belgische records en als officiële
wedstrijdnummers voor nationale selecties EK korte baan.
5.2. Na voorafgaand overleg met de juridische adviseur van de KBZB pleit W. GEORGES voor de afschaffing van de
medische attesten voor het vermijden van forfaitboetes op alle BK’s, gezien de vele jaarlijkse discussies over de
geldigheid en de ontvankelijkheid van bepaalde ingediende medische attesten. W. GEORGES zal hieromtrent een
voorstel uitwerken dat volkomen in de lijn ligt met de huidige systemen die door de LEN en de FINA worden toegepast
op EK’s en WK’s: wanneer een zwemmer niet aan de start verschijnt, om welke reden dan ook, wordt een bepaalde
boete aangerekend, waarbij geen enkel verhaal tot annulatie van deze boete mogelijk is.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
NOG TE BEPALEN (Februari 2012?) – 19u00 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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