KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dins
dinsdag
nsdag 20 maart 2012 te Brussel.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/12.01/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 VZF:
VZF G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 SC Zwemmen:
Zwemmen: R. BUGGENHOUT – RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET – L. ULENAERS;
 TD: P. MIDREZ (TD FFBN) - L. GROSSEN (TD VZF)
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2012
2012
1.1. Evaluatie organisatie BK OPEN Antwerpen 2012
- Organisatorisch kende het BK een vlot verloop. Dank aan de organiserende club BRABO voor de organisatie en de
goede ontvangst.
M. TOPPET geeft enkele belangrijke opmerkingen over de startblokken, de zwemlijnen en de aantikborden. Deze items
moeten in elk geval grondig gecontroleerd worden in functie van de komende EJK-organisatie.
Namens de SCZW stelt R. BUGGENHOUT voor om meer ambiance te brengen tijdens de finales met een extra speaker (R.
BAMS?).
- Sportieve evaluatie: enkele zeer goede prestaties met EK-limieten en Belgische records. Maar de TD’s stellen verder
vast dat duidelijk niet iedereen prioriteit gaf aan dit BK. Niettemin is de SPCEL SWI tevreden over het niveau.
- de SPCEL SWI heeft eveneens kennis genomen van de resultaten van de indoor OW-trial 5KM van 17.03.2012.
1.2. Voorbereiding organisatie BK Zwemmen per CAT (zomer)
Geen specifieke opmerkingen
1.3. 19u00:
19u00 opening aanbestedingen BK 2012 (2e oproep)
1. ZWEMMEN
1.1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub RGSC wordt weerhouden voor het bedrag van € 2.005,00; de organisatie wordt hen
echter pas definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot en na het indienen van het officieel
homologatieattest van het zwembad S&R Rozebroeken.
2. SYNCHRO
2.1. Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van zwemclub ENL wordt weerhouden voor het bedrag van € 125,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. SCHOONSPRINGEN
3.1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m / 3m
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt voorlopig weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot en na bevestiging van de exacte
competitiedatum.
3.2. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen Toren
> geen aanbesteding ontvangen
4. MASTERS
4.1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> de aanbesteding van zwemclub CHAT wordt weerhouden voor het bedrag van € 50,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
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2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2013
2013
De SPCEL SWI heeft de kalender BK 2013 goedgekeurd:
BK OPEN
10-11-12/05/2013
BK CAT WE1
19-20-21/07/2013
BK CAT WE2
26-27-28/07/2013
BK 25M
09-10/11/2013
Op vraag van de Nationale Sportcommissie OW wordt beslist dat, mits een gemotiveerde schriftelijke aanvraag tot
uitzondering of afwijking, er ook deelwedstrijden van het BK OPEN WATER georganiseerd mogen worden tijdens de beide
WE’s BK CAT. Zwemmen.
3. Internationale wedstrijden
3.1
3.1. EK 50M Debrecen 2012
• definitieve selectie
De SPCEL SWI bestudeert het selectievoorstel van de SCZW, toegelicht door de beide TD’s. De SPCEL SWI neemt kennis
afmelding van K. BUYS, momenteel is hiervan geen schriftelijk bevestiging beschikbaar. Dit document zal opgevraagd
worden bij de betrokken club.
Aflossing 4x100: in onderling overleg en na akkoord tussen de TD’s wordt beslist om Y. GRANDJEAN aan te duiden als
startzwemmer in de series van de 4x100m VS aflossing. P. MIDREZ meldt dat er 1 coach zou worden aangesteld voor de
specifieke voorbereiding van de aflossingsploegen.
• Na bespreking wordt de definitieve nationale selectie goedgekeurd > Atleten SWI: 14 (2 Woman & 12 Men)
• Delegatieleider: P. EVRARD
• Coaches VZF: L. GROSSEN / W. DERYCKE / R. VALCKE * Coaches FFBN: P. MIDREZ / H. DROC / R. DECLERCQ
• Kinés/ Physios : K. VAN MALDEREN – G. VAN WAYENBERGE – M. LESAGE
• FINA Officials: nog aan te duiden door LEN
• Verplicht EK-voorbereidingsprogramma:

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
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uitzonderingen worden toegestaan. Dus ook K. BUYS is verplicht om hieraan deel te nemen, ongeacht haar EK-afzegging
alsook alle individuele coaches van alle geselecteerde atleten!. Het aangepaste programma zal opnieuw gepubliceerd
worden.
Na een beraadslaging door de RVB-leden geeft voorzitter M. LOUWAGIE een korte toelichting over de beslissing om R.
GAASTRA voorlopig niet aan te duiden als begeleidende coach in de nationale selectie. Het staat de SCZW vrij om te allen
tijde een vervanger voor te dragen.
De SPCEL SWI herhaalt het principe van selectie aangaande aflossingszwemmers en verwijst hiervoor naar het
uitgebreid document met de selectiefilosofie en –procedures, zoals goedgekeurd door de SPCEL SWI dd. 22.11.2011.
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 JUN 2012 Antwerpen
Antwerpen
• De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de voorlopige EJK-selectie: 3 Boys – 4 Girls. Definitieve afsluiting selectie:
29/04/2012.
• Persconferentie met ploegvoorstelling zal doorgaan op maandag 02.07.2012 in stadhuis Antwerpen (17h00).
• R. JAYMAERT zal bij de LEN worden voorgedragen als starter. België kan nog 2 bijkomende FINA-officials voorstellen.
Voorlopig werden hiervoor nog geen kandidaturen ontvangen.
3.3. OS London 2012
• Lijst Selecteerbare Atleten BOIC: de SPCEL SWI heeft kennis genomen van de 4 zwemmers die reeds hebben
voldaan aan de IOC/FINA/BOIC-normen.
• Afsluitingsdatum BOIC vs FINA: gezien een verschillende visie tussen KBZB en BOIC omtrent de uiterlijke datum voor
het realiseren van OS-criteria zal dit binnenkort besproken worden tijdens een onderhoud tussen het BOIC en de
beide TD’s. De KBZB geeft de voorkeur aan de FINA-datum (18/06/12) ipv de BOIC-datum (01/06/12).
• Persontmoeting OS ism BOIC: de KBZB wordt verzocht om uiterlijk 16/04/2012 een datum voor te stellen om de
Olympische zwemdelegatie te presenteren aan de pers.
3.4. EK 25M
25M Chartres 2012
De SPCEL SWI heeft de limiettijden, voorgesteld door de beide TD’s, besproken en goedgekeurd.
3.5. WK 25M Istanbul 2012
De SPCEL SWI heeft de limiettijden, voorgesteld door de beide TD’s, besproken en goedgekeurd.
Opmerking: wanneer de LT WK minder streng was dan de LT EK, dan werd de LT WK gecorrigeerd door afronding naar
beneden.
4. Briefwisseling
4.1. FINA Officials SWI: de aanvraagformulieren voor de verlenging van de FINA-status van R. JAYMAERT – R.
BUGGENHOUT – R. SCHORREWEGEN (periode 2014-2016) werden ontvangen, deze van L. ULENAERS volgt later nog.
4.2. Press Releases LEN:
- Info en websites EC 2012 SWI Debrecen & SY Eindhoven
- London (GBR) Organisation Bid EC SWI 2016
5. Allerlei
5.1. Samenstelling & vertegenwoordiging FFBN-leden:
Nationale SCZW > M. Toppet (voorzitter) – RM. Deponthieux – J. Finet
Nationale SPCEL ZW > M. Toppet – RM. Deponthieux
Afgevaardigde AV KBZB > M. Toppet
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
ZWEMMEN:
DONDERDAG 03 MEI 2012 – 18u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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