KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 19 maart 2013 te Brussel.
REF: SPCELZW/
SPCELZW/1
CELZW/13.01/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. VAN LAERE;
 TD: P. MIDREZ (TD FFBN) – K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: J. VAN DER STRAETEN (VZF)
Voorzitter LOUWAGIE heet Koen VAN BUGGENHOUT welkom als nieuwe VZF-topsportcoördinator ter vervanging van L.
GROSSEN. Dhr. VAN BUGGENHOUT stelt zichzelf kort voor aan de leden van de SPCEL SWI.
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2013
1.1. Voorbereiding BK OPEN (18-20 mei)
De uitnodiging, programma en richtlijnen worden binnenkort verstuurd naar clubs. Namens de SCZW geeft M. TOPPET
verduidelijkingen over enkele aanpassingen (samenstelling A & B finales, max. aantal buitenlanders bij 800/1500m,
etc.).
Naar jaarlijkse gewoonte wordt opnieuw een OW time trial 5KM georganiseerd tijdens het BK OPEN. De definitieve datum
dient nog bepaald te worden.
De SPCEL SWI neemt kennis van het aangepaste voorstel van R. VALCKE tot aanpassing van de tijdslimieten 5KM die
door de diverse categorieën (Heren, Dames, SEN & JUN) dienen gezwommen te worden om eventueel in aanmerking te
komen voor een selectie voor een internationale wedstrijd.
In afwachting van de definitieve bekrachtiging door de RVB bespreekt de SPCEL SWI alvast enkele aanpassingen van de
minimacriteria. Na goedkeuring zullen deze vermeld worden op de oproep voor deze timetrial die binnenkort aan de
clubs zal gestuurd worden.
2. Voorstel data Belgische Kampioenschappen Zwemmen 20142014-2016
De onderstaande data, voorgesteld door de SCZW, worden goedgekeurd door de SPCEL SWI.
De data van de BK OPEN & BK 25M dienen steeds in functie van de relevante internationale kalender te worden
vastgelegd. Er is momenteel echter nog geen duidelijkheid over de exacte data van EK 25M 2014 & 2016. De WK 25M
2014 & 2016 worden telkens in de maand december georganiseerd. Voor de BK’s CAT in de zomer wordt steeds
geopteerd voor het 3e WE (CAT. 11-14) en het 4e WE (CAT. 15-19+) van de maand juli.
2014

2015

2016

EK / WK / OS (50m)

13-24 AUG (EK)

19 JUL – 02 AUG (WK)

MEI ? (EK) / 05-21 AUG (OS)

BK OPEN

02-03-04 MEI

01-02-03 MEI

TBD

BK CAT. WE1

18-19-20 JUL

17-18-19 JUL

15-16-17 JUL

BK CAT. WE2

25-26-27 JUL

24-25-26 JUL

22-23-24 JUL

BK 25M

08-09 NOV

TBD

TBD

(TBD: to be determined / nog te bepalen)
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3. Project Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2014
2014-2016 (filosofie,
(filosofie, programma’s, LT, regl., etc…)
Naar aanleiding van de werkvergaderingen van de SCZW dd. 15.09.2012 & 15.12.2012 werd reeds een eerste ontwerp
opgemaakt van de nieuwe wedstrijdprogramma’s, de algemene filosofie, de diverse limiettijden alsook de sportieve en
organisatorische opwaardering voor de BK-edities 2014-2016.
M. TOPPET geeft verder toelichtingen betreffende de stand van zaken en de verdere werkzaamheden van de werkgroep
over dit onderwerp, waaronder de mogelijke introductie van een serie zwemmeetings met een
regelmatigheidsklassement voor het deelnamerecht op de BK’s Zwemmen af te dwingen.
De SCZW wordt verzocht de voorstellen verder te concretiseren en in detail uit te werken tegen de volgende vergadering
van de SPCEL SWI dd. 22.05.2013.
4. Internationale wedstrijden
4.1. EK JUN 2013
2013 Poznan (POL)
POL)
•

Voorlopige selectie: voorlopig 5 VZF geselecteerden, mogelijk 3 bijkomende atleten VZF. FFBN: nog geen potentiële
kandidaten. De verwachtingen over de sportieve prestaties in deze leeftijdsgroep zijn relatief bescheiden. K. VAN
BUGGENHOUT stelt dat naar de toekomst toe het probleem zich vooral situeert op het huidige niveau bij de
benjamins. Voor het EJK 2013 zouden er toch een aantal finales, eventueel podium, moeten gehaald kunnen
worden.
De SPCEL voert een algemene discussie over de toekomst van het competitiezwemmen, de motivatie van
zwemmers, de attractiviteit van zwemcompetities, de duur en het concept van een kampioenschap, de filosofie van
de trainingen, enz.

•

Kandidatuur Official(s): deadline 31.03.2013
M. CLASSEN-SCHWALL (FFBN) zou kandidaat zijn maar dit werd op haar verzoek ingetrokken. Bijgevolg zullen er
geen kandidaturen bij de LEN worden ingediend.

•

European Games 2015 (Baku – AZE): W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over deze nieuwe Europese Spelen
die vanaf 2015 georganiseerd zullen worden. De kans is reëel dat de LEN en het EOC overeenkomen om het EK
Juniores te houden als zwemevenement van deze Europese “Olympische Spelen” (eind juni), maar voorlopig is dit
nog niet definitief bevestigd. Probleem: de selectieprocedure en de inschrijvingen (en ook de financiering?) zouden
dan wel verlopen via de Nationale Olympische Comités, en niet via de Nationale Federaties.

4.2. WK 50
50M 2013
2013 Barcelona (ESP)
ESP)
•

Voorlopige selectie: K. Buys – P. Timmers – W. Bauwens – 4x100m NL Heren

•

W. GEORGES vraagt naar een overzicht van de extra kwalificatiewedstrijden naar keuze die (tijdig) door de
zwemmers werden aangevraagd bij de SCZW, aangezien de deadline voor het indienen hiervan op 05.03.2013 is
verstreken. M. TOPPET zal de relevante e-mailcorrespondenties overmaken aan het KBZB Secretariaat.
W. GEORGES benadrukt nogmaals dat WK-selectiecriteria enkel gerealiseerd kunnen worden op erkende FINAkwalificatiewedstrijden. In de toekomst dient het aanvragen van extra kwalificatiewedstrijden beter geregeld en
opgevolgd te worden om eventuele problemen ivm selectietijden te vermijden.
−
−

•

Wijziging van locatie GPICF (19-21 april) > La Louvière (ipv. Seraing of Charleroi)
K. VAN BUGGENHOUT informeert naar de mogelijkheid om EJK/WK bij te wonen, de aanduiding van coaches /
kiné’s is te bepalen intern de regionale federaties VZF / FFBN met uiteindelijke bekrachtiging tijdens SPCEL SWI.

Allerlei
− Voorziene vertrek- en retourdatum nationale zwemdelegatie: 25 jul – 05 aug
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4.3. EYOF 2013 Utrecht (NED)
Voorlopig hebben 3 jongens een BOIC-richttijd gerealiseerd die aanleiding geeft tot EYOF-selectie.
4.4. WK JUNIOR 2013 Dubai (UAE)
- Principieel is er wellicht geen deelname aan WK JUN in het geval een atleet eerder deelgnomen heeft aan EK JUN.
- P MIDREZ wijst er op dat de opmaak van de limiettijden gebaseerd is op een veel strenger principe dan voor het EK JUN
waardoor er vermoedelijk bijzonder weinig atleten in aanmerking komen voor WK JUN-selectie.
4.5. EK
EK 25M 2013 Herning (DEN)
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van het voorstel tot limiettijden, voorgesteld door de TD’s, en keurt deze goed.
Het principe blijft de beste 12e tijd van 3 voorgaande edities. De zwemmers hebben de mogelijkheid om 2 competities
naar keuze aan te vragen voor het realiseren van de limiettijden.
5. Briefwisseling
5.1. FINA Press Release: publicatie kalender FINA Swimming World Cups 2013
Er zijn uitzonderlijk 2 World Cups geprogrammeerd, onmiddellijk na het WK Barcelona: Eindhoven (07-08 AUG) & Berlijn
(10-11 AUG).
W. GEORGES meldt dat er uiteindelijk toch nog jaarlijks een LEN EK 25M zal georganiseerd worden. In de even jaren
2014, 2016, enz. is er dan ook telkens een WK 25m, maar er wordt tussen LEN-FINA afgesproken dat het EK 25m
minstens 30 dagen voor (of na) het WK moet georganiseerd worden.
6. Allerlei
6.1. W. GEORGES bezorgt aan alle aanwezigen ter informatie de historiek en de statistieken van de Belgische nationale
teams SWI op alle voorgaande internationale kampioenschappen (OS / WK / EK / EK JUN).
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
WOENSDAG 22 MEI 2013 – 18U30 - BONDSBUREEL BRUSSEL
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