KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 21 november 2017 te Brussel om 17u30.
REF: SPCELZW/17.04/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN: B. PAREZ – M. HUBERTY;
 VZF: J. VAN DER STRAETEN;
 SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – L. VAN LAERE;
 TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) - P. MIDREZ (TD FFBN).
Verontschuldigd:
G. LEMAIRE – K. DE CARNE – L. DORNEZ.
1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2017
• Evaluatie BK SWI 25m Gent * 11-12 NOV
Namens de SCZW geeft M. TOPPET enkele toelichtingen:
- tevredenheid over het algemeen verloop, met dank aan MEGA voor de prima organisatie.
- behoorlijk sportief niveau.
- zeer hoge publieke opkomst, zowel AM als PM.
- dit was het laatste BK voor A. VANDER BEKEN als verantwoordelijke voor de inschrijvingen, programma’s en
resultaatverwerking.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2018
• Toewijzing organisaties BK’s
De SCZW zal binnenkort een technische controle doen in het HELIOS-zwembad. De nieuwe startblokken worden voorzien in
het voorjaar van2018.
De aanbesteding van de organisatie van het BK OPEN kan problematisch worden gelet op de sluiting van het Wezenbergzwembad. Alternatieve Olympische zwembaden met opwarmingsbad die eventueel in aanmerking komen: Gent, Brugge,
Charleroi, Wachtebeke.
• Vervanging AVDB & invoering online inschrijvingen
Na de stopzetting van A. VANDER BEKEN als verantwoordelijke van de inschrijvingen, programma’s en uitslagen is het de
bedoeling om vanaf 2018 te werken met het online entry systeem van Swimrankings.
R. BUGGENHOUT geeft hierover enkele toelichtingen waaronder enkele technische aangelegenheden die nog uitgeklaard
moeten worden. In elk geval zou de invoering van dit online inschrijvingssysteem geen grote investering vergen van de
KBZB.
3. Internationale wedstrijden
3.1. EK 25M SWI 2017 Kopenhagen (DEN)
• De SPCEL SWI bespreekt en bekrachtigt de definitieve selectie op basis van de individuele wedstrijdnummers.
Er zijn individueel 4 mannen en 3 dames geselecteerd. Er zal slechts 1 aflossingsploeg deelnemen: 4x50 vrij Heren.
In functie van dit aflossingsnummer worden er bijkomend 3 zwemmers geselecteerd.
Naar aanleiding van de discussie bij Pt. 3.4. wordt uiteindelijk beslist om nog 1 bijkomende aflossingsploeg, die aan het EKminimum voldaan had, te selecteren in het kader van het project rondom nationale ploegen richting OS 2020: 4x50 wissel
Heren.
• aanduiding coaches & kiné’s:
K. VAN BUGGENHOUT – R. VALCKE – R. GAASTRA – H. DROC – R. CLAES
M. LESAGE – V. CALLEWAERT – S. CORTEN
• diverse info
M. HUBERTY is door de RVB aangeduid als nationale delegatieleider.
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3.2. WK SWI 25M Hangzhou 2018:
De SPCEL SWI bespreekt de eventuele (noodzakelijke) aanpassing van de WK-minima, aangezien enkele FINA A-limieten
voor dit WK minder streng zijn dan de KBZB-limieten voor het EK SWI 25M 2017 Copenhagen wat indruist tegen het
algemeen selectieprincipe dat een WK-limiet altijd moeilijker moet zijn dan een EK-limiet.
In elk geval zal de SPCEL SWI rekening houden met de zwemmers die op het afgelopen BK 25M 2017 reeds de WK-limiet
gezwommen hebben (maar geen EK-limiet!).
3.3. Youth Olympic Games * Buenos Aires (okt 2018):
• Oproep kandidaturen officials: max. 6 SWI officials uit Europa worden aangeduid met leeftijdslimiet van max. 45 jaar.
Er zijn geen Belgische kandidaten.
• De SPCEL SWI bespreekt de mogelijke deelname van Belgische zwemmers, geboortejaren 2000-2003.
Er is echter weinig animo over dit evenement gezien de slechte timing op de sportieve kalender.
3.4. BOIC: quid project aflossingsploegen KBZB?
De SPCEL SWI bespreekt de stand van zaken aangaande projecten en engagementen rondom de nationale
aflossingsploegen. Volgend op de vraag van de KBZB heeft het BOIC alvast laten weten dat er geen budget wordt toegekend
zonder een sportief programma richting OS Tokyo 2020. Tijdens de Olympische stage van Team Belgium te Lanzarote zullen
gesprekken gehouden worden tussen P. PREAT & E. DE SMEDT en de verantwoordelijke coaches en technische directeurs (R.
CLAES, R. VALCKE, K. VAN BUGGENHOUT & P. MIDREZ).
Momenteel kan de SPCEL SWI dus nog geen standpunt innemen en zal ze de feedback na de meeting te Lanzarote
afwachten. P. MIDREZ meldt alvast dat er op 6 december een nieuw overleg met het BOIC voorzien is.
M. HUBERTY vraagt waarom er dan niet meer aflossingsploegen voorgesteld en geselecteerd worden voor het EK SWI 25M
te Copenhagen. Ook bondsvoorzitter LOUWAGIE vraagt hierover meer verduidelijking en is misnoegd over de vaststelling
dat zwemmers en hun coaches eenzijdig gaan bepalen hoe de nationale EK-selectie er moet uitzien door hun eigen belang
te laten primeren boven het collectief belang van de aflossingen. Hoe kan er dan sprake zijn van voorstellen over
aflossingsprojecten bij BOIC en Sport Vlaanderen, indien de topzwemmers zich hiervoor niet engageren? Deze
topzwemmers zouden zich juist nadrukkelijk moeten profileren en hun verantwoordelijkheid nemen als speerpunten voor
de toekomstige aflossingsploegen.
3.5. KBZB-selectiecriteria en –procedure Open Water 2018 (EK SEN / EK JUN / WK JUN)
De SPCEL SWI bespreekt de kwalificatieprocedure en de bijbehorende criteria die volledig in de lijn liggen met de
voorgaande jaren. Het definitieve document wordt zo spoedig als mogelijk opgemaakt van zodra bekend is waar de
betrokken internationale competities zullen georganiseerd worden (EK SEN / EK JUN / WK JUN).
4. Briefwisseling
Nihil
5. Allerlei
5.1. De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige (inter)nationale kalender van het jaar 2018.

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
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