KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 25 september 2012 te Brussel.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/12.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
 FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 VZF:
VZF M. DEMEESTER;
 SC Zwemmen:
Zwemmen: R. BUGGENHOUT – RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET – L. ULENAERS ;
 TD: P. MIDREZ (TD FFBN) - L. GROSSEN (TD VZF)
Verontschuldigd: B. DEWULF – J. VAN DER STRAETEN
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2012
2012
1.1. Evaluatie BK CAT WE1 + WE2
•

GENK WE1 CAT 11-14j:
o de SPCEL SWI heeft kennis genomen van de evaluatierapporten van de kamprechter en de
juryvoorzitter.
o Specifieke opmerking: wedstrijd zonder startkaarten heeft voor- en nadelen.

•

ANTWERPEN WE2 CAT 15-16/17-18/19-+:
o de SPCEL SWI heeft kennis genomen van de evaluatierapporten van de kamprechter en de
juryvoorzitter.
o Specifieke opmerking: problemen met de volgorde wedstrijdprogramma en ongenoegen over de
pauze/onderbreking in functie van de uitzending van de Olympische wedstrijden.

In het algemeen bevestigt de SPCEL SWI voor alle duidelijkheid dat er geen medische attesten meer gebruikt noch
aanvaard mogen worden. Ook voor afzeggingen ter plaatse tijdens het BK worden geen medische nota’s aanvaard,
behoudens uitzonderlijke gevallen beslist door de juryvoorzitter.
1.2. Voorbereiding organisatie BK Zwemmen 25m
•
•

Na controle ter plaatse zijn zowel de homologatie als de elektronische chronometrage in orde en reglementair.
De SCZW heeft bepaald dat dit BK zal doorgaan in 8 zwembanen (reeksen & finales).

2. Project Belgische Kampioenschappen
Kampioenschappen Zwemmen 2013
2013-2016 (filosofie, programma’s, LT, etc…)
Naar aanleiding van een werkvergadering van de SCZW dd. 15.09.2012 te Vilvoorde presenteert de SCZW de volgende
voorstellen:
- In 2013 zullen er geen aanzienlijke wijzigingen ingevoerd worden, behalve introductie van A-finales en B-finales
op BK OPEN.
- Bijkomende wijzigingen aan de programma’s en de filosofie zullen pas van toepassing worden voor de edities BK
2014-2016.
- De SCZW zal deze nieuwe programma’s, de algemene filosofie en de limiettijden voor de periode 2014-2016
verder voorbereiden en uitwerken tijdens een volgende bijeenkomst in de maand oktober.
De SPCEL SWI geeft een negatief advies en feedback over de voorstellen geformuleerd binnen de RVB over een
eventuele hervorming van de financiële bijdrage, zijnde:
- de verhoging van het inschrijvingsgeld IND van € 5 naar € 7.
- de schrapping van de boetes voor overschrijding van limiettijden
- de introductie van de verplichte realisatie op voorhand van de limiettijden
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Alvorens de officiële aanbestedingsoproepen voor de BK’s 2013 te kunnen lanceren, dienen de volgende documenten
nagezien en desgevallend aangepast worden: PROGRAMMA’S / LIMIETTIJDEN / RICHTLIJNEN /
INSCHRIJVINGSINSTRUCTIES / PODIUM & MEDAILLES / LASTENBOEKEN / …
3. Internationale wedstrijden
3.1
3.1. EK 50M Debrecen 2012:
2012: sportieve evaluatie
- Absolute hoogtepunten: de kwalificatie van de Heren aflossingsploegen voor de OS 2012.
- Bijkomend waren er diverse finales en Belgische records.
In het algemeen waren de TD’s bijzonder tevreden met de gerealiseerde prestaties en kwalificaties. Dit was een redelijke
opsteker na de annulatie van het EK te Antwerpen.
3.2. EK JUN 2012 Antwerpen
Antwerpen:
en: sportieve evaluatie
- zeer negatieve resultaten met enkele schaarse uitschieters
- quid evolutie van deze categorie? De SPCEL SWI maakt zich enigszins zorgen over de toekomst.
- er was wel een positieve samenwerking tussen FFBN / VZF ter voorbereiding op het EJK, maar naar de toekomst zal er
enorm beter gepresteerd moeten worden, zowel zwemmers als coaches.
3.3. OS London 2012
• Evaluatie & feedback selectieprocedure BOIC / FINA
De TD’s waren akkoord met de FINA A-normen, maar niet met de laattijdig gecommuniceerde BOIC-politiek voor het
delibereren van jeugdtalenten en ook niet met de last-minute FINA-uitnodigingen voor het opvullen van de vrije quotaplaatsen.
Voorzitter M. LOUWAGIE herinnert nogmaals aan het oorspronkelijke uitgangsprincipe van het BOIC, zijnde een potentiële
TOP8-plaats. Na het EK Debrecen (afsluiting OS-realisatieperiode per 31.05.12) volgden nog tal van uitnodigingen om
FINA-quota op te vullen die in de meeste gevallen onmogelijk positief konden geadviseerd worden bij het BOIC.
Vanuit de regionale federaties werden ook nog evaluatierapporten opgesteld ter attentie van het BOIC. In elk gevallen
dienen de TD’s alle communicaties naar het BOIC via het Algemeen Secretariaat van de KBZB te versturen.
Reactie KBZB naar BOIC > commentaren zullen persoonlijk door voorzitter LOUWAGIE overgemaakt worden.
• Sportieve evaluatie
Voorzitter LOUWAGIE herhaalt namens de RVB de felicitaties aan atleten en coaches voor de uitzonderlijke prestatie van
de aflossingsploeg Heren 4x100m Vrije Slag.
In het totaal vielen er 65% persoonlijke besttijden en 6 Belgische records te noteren. Hierover heerst grote tevredenheid,
maar met de nodige reserve want na Peking 2008 was er immers ook redelijk veel euforie na de goede resultaten, maar
een follow-up op korte termijn is absoluut noodzakelijk, namelijk opnieuw presteren op het WK Barcelona 2013.
3.4. EK 25M 2012 Chartres (FRA)
• Voorlopige selectie: 10 à 15 atleten
De TD’s vragen dat de Olympische atleten van London 2012 zouden mogen deelnemen aan het EK 25M op voorwaarde
dat ze beste Belg zijn op hun wedstrijdnummer.
•

Gemengde aflossingsploegen BELGIUM? De SPCEL SWI is hiervan geen voorstander, dit kan eventueel ter plaatse
bekeken worden (op voorwaarde van voorafgaande inschrijving uiteraard).

3.5. WK 25M 2012 Istanbul (TUR)
• Voorlopige selectie: momenteel enkel F. HEERSBRANDT
3.6
3.6. WK 2013 Barcelona (ESP)
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de minimumselectiecriteria en de diverse WK-kwalificatiewedstrijden in België.
De atleten dienen vormbehoud te tonen op de laatste kwalificatiewedstrijd (BK OPEN / 10-12 mei) door het realiseren
van een prestatie dat overeenkomt met het WK-minimum + 3%.
De selectieprocedure wordt goedgekeurd door de SPCEL SWI.

OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
25/09/2012
23/10/2012
07/11/2012
12/11/2012
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

2

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
3.7. WK JUN 2013 Casablanca (MAR)
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de minimumselectiecriteria en de diverse kwalificatiewedstrijden in België.
De selectieprocedure wordt goedgekeurd door de SPCEL SWI.
De exacte datum (2e helft van de maand augustus 2013) zal binnenkort door de FINA bekend gemaakt worden.
3.8. EK JUN 2013 Poznan (POL)
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de minimumselectiecriteria en de diverse kwalificatiewedstrijden in België.
De selectieprocedure wordt goedgekeurd door de SPCEL SWI.
3.9. EYOF SWI 2013 Utrecht (NED)
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het voorstel met de EYOF-selectiecriteria.
Deze minimatijden en selectieprocedure zullen ter goedkeuring overgemaakt worden aan het BOIC.
4. Briefwisseling
4.1. FINA:
- SWI Qualifying Procedure 2nd YOG Nanjing 2014 (helaas is dit een kwalificatiesysteem dat analoog is aan de OS
LONDON 2012). Ook hiervoor kunnen indien gewenst kwalificatiewedstrijden in België bij de FINA aangevraagd worden
(deadline = 01.02.2013).
4.2. J. STINKENS > ontslag als lid VSB Zwemmen
Er zal aan hem een bedankingsbrief gestuurd worden namens voorzitter LOUWAGIE
5. Allerlei
5.1. Voorlopige kalender 2013
DE SPCEL SWI heeft ter info kennis genomen van dit voorlopig document met nationale en internationale
kampioenschappen.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 – 18u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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