KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag
maandag 12 november 2012 te Brussel.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/12.04/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 VZF:
VZF M. DEMEESTER – B. DEWULF;
 SC Zwemmen:
Zwemmen: R. BUGGENHOUT – RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET – L. ULENAERS;
 TD: P. MIDREZ (TD FFBN) - L. GROSSEN (TD VZF)
Verontschuldigd:: J. VAN DER STRAETEN
Verontschuldigd

1. Goedkeuring voorlopig PV SPCEL SWI 25.09.2012
Geen opmerkingen ontvangen. Het verslag van 25.09.2012 wordt definitief goedgekeurd.
2. Evaluatie Belgische Kampioenschappen Zwemmen 25M 2012
2012
2.1. Evaluatie organisatie BK Zwemmen 25m
M. TOPPET doet verslag van het verloop en de organisatie van deze kampioenschappen:
• Registratie van gemelde forfaits en de definitieve opmaak programma > eventueel effectief schrappen van alle
afzeggingen bij het opmaken van het wedstrijdprogramma (om lege banen te vermijden).
• De SCZW overweegt om bij een volgende editie van dit BK te Gent de reeksen in 10 zwembanen en de finales in 8
zwembanen te laten zwemmen.
• Sportieve resultaten: 4 Belgische records en diverse limiettijden maar zeer wisselvallig niveau op de diverse
wedstrijden.
De SPCEL SWI discuteert over de verplichte aanwezigheid van de elite-zwemmers op dit BK 25M, ongeacht ze nu al dan
niet afhankelijk zijn van financiële ondersteuning via de regionale zwemfederaties.
De SPCEL SWI is van mening dat Belgische atleten ook verplichtend moeten deelnemen aan het BK 25M (minstens 1
finale zwemmen) en dat ze tijdens het weekend van het BK25m niet kunnen deelnemen aan een andere
zwemcompetitie.
De verplichte deelname aan het BK 25M zal bijgevolg toegevoegd worden aan de voorwaarden, omschreven in de
Overeenkomst Atleet – KBZB, om in aanmerking te komen voor onkostennota’s voor prestaties.
3. Wijziging data
data Belgische Kampioenschappen OPEN 2013
Naar aanleiding van een kalenderprobleem met de Antwerp Diamond Swimming Race zullen de BK SWI OPEN doorgaan
van zaterdag 18 mei tem maandag 20 mei 2013 (Wezenberg Antwerpen – organisatie: BRABO) zodat dit
kampioenschap, zoals afgesproken, de allerlaatste kwalificatiewedstrijd zal zijn voor EJK/WK/WJK/EYOF 2013.
4. Project Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2014
2014-2016 (filosofie, programma’s, LT, etc…)
Naar aanleiding van een werkvergadering van de SCZW dd. 15.09.2012 te Vilvoorde zal de SCZW tijdens een volgende
bijeenkomst op zaterdag 15 december (Eurovolleycenter Vilvoorde) de nieuwe programma’s, de algemene filosofie en de
limiettijden voor de BK-edities 2014-2016 verder voorbereiden en uitwerken.
De SPCEL SWI beslist alvast dat het BK SWI OPEN elk jaar steeds de allerlaatste kwalificatiewedstrijd moet zijn waarop
atleten limiettijden kunnen realiseren.
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5. Internationale wedstrijden
5.1. EK 25M 2012 Chartres (FRA)
• Definitieve selectie: De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het selectievoorstel, toegelicht door de beide TD’s, en
keurt dit goed.
Wegens een gemotiveerde aanvraag door J. SYSMANS (sportieve voorbereiding en studies) aanvaardt de SPCEL SWI heel
uitzonderlijk dat zij pas het laatste weekend op eigen vervoer naar Chartres komt.
•
•
•

Afspraken transport / hotel > gezien de relatief korte verplaatsing en wegens veiligheidsredenen opteert de SPCEL
SWI alsnog om 1 autocar te voorzien voor de verplaatsing van de volledige delegatie. De praktische regelingen
hieromtrent worden besproken.
Uitnodiging LEN Swimming Coaches Clinic op 23.11.2012
Info LEN ivm Caps & Goggles Approval FINA

5.2. WK 25M 2012 Istanbul (TUR)
• Definitieve selectie: 1 atleet > F. HEERSBRANDT & 1 coach > R. DECLERCQ
5.3. WK 2013 Barcelona (ESP) & WK JUNIOR 2013 (?)
- Een uitgebreid informatiedossier BCN2013 (hotels, programma, transport info, etc…) werd overgemaakt aan de TD’s en
de regionale zwemfederaties.
- Oproep tot FINA officials SWI voor de beide WK’s 2013. Aangezien er telkens slechts 9 officials uit Europa worden
aangeduid, lijkt het niet zo opportuun om een Belgische kandidatuur in te dienen.
5.4. EYOF SWI 2013 Utrecht (NED)
De EYOF-selectiecriteria van de KBZB werden ter goedkeuring overgemaakt aan het BOIC.
Het BOIC heeft laten weten dat zij geen kwantitatieve selectiecriteria hanteren maar dat de nationale federatie dit
autonoom mag opstellen voor de opmaak van een intern selectievoorstel, zonder hiervoor toestemming of goedkeuring
van het BOIC ter vragen. Het is uiteraard wel het BOIC dat het uiteindelijke selectievoorstel beoordeelt.
6. Briefwisseling
6.1. Infosessie Dopingbestrijding in Vlaanderen op maandag 19 november in het kader van het nieuwe antidopingdecreet MVS 25.05.2012.
6.2. FINA & LEN Press Releases
W. GEORGES geeft enkele informaties over nieuwe projecten en organisatorische aanpassingen van FINA-competities
(gemengde aflossingen, nieuwe discipline High Diving, WK Zwemmen vanaf nu samen met WK Masters, kandidaten voor
WK 25M 2016 & 2018, LEN European Aquatic Athletes of the Year, etc…).
6.3. FINA General & Technical Congresses – Barcelona 2013: Nationale federaties kunnen voorstellen tot aanpassing of
wijziging van reglementen doorgeven tot 26.11.2012.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
nog te bepalen (maart 2013?) – 18u30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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