KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 06 september 2018 te Brussel om 18u30.
REF: SPCELZW/18.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: D.MOTTON – W. GEORGES;
 FFBN: B. PAREZ – P. SCHRÖDER – F. ROBIN;
 VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ – K. DE CARNE;
 SC Zwemmen: R. BUGGENHOUT – E. DESFOSSES – P. GHESQUIERE – R. JAYMAERT;
 TD: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) - P. MIDREZ (TD FFBN).
Verontschuldigd:
M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – R. VAN DEN BROECK.
1. Goedkeuring verslagen SPCEL SWI 21.11.17 & 17.05.18.
De notulen van de vergaderingen gehouden op 21.11.2017 en 17.05.2018 worden goedgekeurd.
2. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2018.
• Evaluatie BK SWI CAT WE1+WE2 Charleroi
R. BUGGENHOUT geeft enkele commentaren over de beide BK-weekends.
Er waren veel deelnemende zwemmers, maar ook veel boetes, veel inschrijvingen boven de limiettijd en veel
overschrijdingen van de limiettijd.
Hieruit volgend beoogt de SPCEL SWI enkele aanpassingen met ingang van de volgende BK-edities.
De SCZW zal deze aanpassingen begin oktober in detail bespreken en uitwerken (o.a. verplichting om limiettijd op voorhand
te hebben gezwommen, opnieuw AM-reeksen en PM-finales voor BK CAT WE2, etc.).
Naar aanleiding van de verplichte opgave van juryleden naargelang aantal ingeschreven zwemmers, waren er voldoende
officials voor de beide BK-weekends.
• Voorbereiding BK SWI 25M Gent 2018
De uitnodiging met alle inschrijvingsmodaliteiten en wedstrijdrichtlijnen worden momenteel aangepast en opgemaakt.
Van zodra beschikbaar wordt dit gepubliceerd en verspreid naar alle clubs.
De clubs zullen verzocht worden om de namen van hun afgevaardigden duidelijker en beter te communiceren.
In geval van twijfel zal er op voorhand een nationaliteitscontrole gebeuren aan de hand van de identiteitskaart.
3. Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2019-2020
•

De SPCEL SWI bevestigt de voorgestelde datum van het BK SWI OPEN 2020: 21-22-23 mei 2020 (donderdag-zaterdag).

• Wijziging/aanpassing lastenboek, programma’s, limiettijden, etc. in functie van de aanbestedingsoproep:
Alvorens de aanbestedingsoproep voor de BK’s 2019 te kunnen lanceren, zal de SCZW voorafgaand de nodige of gewenste
wijzigingen van de betrokken aangelegenheden onderzoeken, bespreken en aanpassen.
W. GEORGES hoopt de normale timing te kunnen respecteren: publicatie en verzending aanbestedingsoproep rond half
oktober, met opening op de zitting van de Raad van Bestuur KBZB dd. 13.11.2018.
4. Internationale wedstrijden
4.1. Evaluatie EK SWI 2018 Helsinki (FIN)
De SPCEL SWI evalueert de sportieve resultaten tijdens dit EK Juniores.
P. MIDREZ geeft enkele bijkomende toelichtingen: er waren zeer weinig persoonlijke besttijden.
Enkel F. VERMEIREN presteerde op niveau (4e plaats op 50m schoolslag).
De toekomstperspectieven in de breedte ogen momenteel niet erg gunstig.
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4.2. EK SWI 2018 Glasgow (GBR)
De SPCEL SWI evalueert de sportieve resultaten SWI tijdens dit EK.
Algemene vaststelling: weinig zwemmers behaalden hun besttijd op het moment waarop ze moesten presteren.
Ook met de inschrijvingstijden als referentiepunt kunnen de prestaties niet als behoorlijk beschouwd worden.
Gelukkig was er de bronzen medaille van K. BUYS en mooie finaleplaatsen voor F. LECLUYSE en L. CROENEN.
Deze 3 zwemmers behaalden eveneens hun WK-minimum 2019.
De SPCEL SWI betreurt ook het jammerlijk laat forfait van P. TIMMERS.
D. MOTTON informeert naar de uitleg of de oorzaak van deze mindere prestaties.
Gelet op de beperkte EJK-selectie dit jaar, zal er weinig doorstroming zijn tijdens de volgende jaren.
Op vraag van bondsvoorzitter MOTTON bespreekt de SPCEL SWI de opportuniteit om de coaching van de nationale teams
eventueel in handen van een buitenlandse coach te geven. Er is immers momenteel te weinig samenhang tussen de
hoofdactoren, met geïsoleerde groepjes tussen coaches/zwemmers. Deze moeilijke verstandverhouding is ook nefast voor
de samenstelling en de omkadering van de aflossingsploegen.
In het Open Water behaalde Logan VANHUYS een 19e plaats (op 35 finishers) op de 10KM.
Nochtans lag hij bij het tussenpunt na 7,5km in uitstekende positie.
4.3. Youth Olympic Games * Buenos Aires ARG (07-12 okt 2018):
Na de afmelding van V. DUMONT en J. DUMONT is er uiteindelijk geen deelname van NOC/NF BELGIUM aan deze
internationale wedstrijd, gelet op de slechte timing op de kalender en teneinde de sportieve voorbereiding op het jaar 2019
niet teveel te hypothekeren. De KBZB heeft het BOIC hiervan op de hoogte gebracht.
4.4. FINA Swimming World Cups 2018
Een beperkte selectie van VZF-zwemmers zal deelnemen aan de diverse FINA Wereldbekers SWI (Kazan, Doha, Eindhoven,
Budapest).
4.5. WK SWI 25M Hangzhou CHN 2018:
De SPCEL SWI neemt kennis van de zwemmers die reeds tijdens BK 25M 2017 en/of EK 25M 2017 één of meerdere WKminima gerealiseerd hebben. Sommige zwemmers zouden reeds verzaken aan deelname aan dit WK korte baan en de
voorkeur geven aan deelname aan de FINA Swimming World Cup.
Op basis van de feedback van de beide technische directeurs zouden er max. 10 geselecteerde zwemmers zijn voor dit WK.
De definitieve selectie wordt opgemaakt na het BK SWI 25M te Gent (10-11 nov 2018), ook al dient de KBZB uiterlijk op
31.10.2018 alle zwemmers en begeleiders te registreren in het online FINA GMS in functie van de “official invitation letter”
die vereist is voor de visumaanvraag.
4.6. WK SWI Gwangju KOR 2019:
Op voorstel van de technische directeurs keurt de SPCEL SWI de limiettijden goed voor de gemengde aflossingen.
Alle overige minima werden reeds bekrachtigd en gepubliceerd.
Tijdens het EK SWI Glasgow 2018 realiseerden K. BUYS, F. LECLUYSE en L. CROENEN reeds een WK-minimum.
4.7. OS Tokyo 2020:
De SPCEL SWI heeft kennis genomen van de IOC/FINA-kwalificatietijden en selectieprocedure voor OS Tokyo 2020.
Gevolg gevend aan het verzoek van het BOIC bespreekt de SPCEL SWI het definitief voorstel met “bijzondere criteria” en
“interne criteria” ten opzichte van de internationale selectieprocedure en –criteria.
Dit voorstel wordt vervolgens goedgekeurd door de SPCEL SWI en zal namens de KBZB ter goedkeuring aan het BOIC
overgemaakt worden.
4.8. Minima 2019 (EK JUN/WK JUN/EYOF)
De SPCEL SWI bespreekt de voorstellen van de Nationale SCZW en de beide technische directeurs met betrekking tot de
selectiecriteria en de kwalificatieprocedure voor de volgende internationale kampioenschappen in 2019 en keurt deze goed
na bespreking:
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•
•
•

EYOF SWI Baku AZE 22-28 JULI 2019 (onder voorbehoud van aanvaarding door het BOIC)
EK SWI JUN Kazan RUS 03-07 JULI 2019
WK SWI JUN Budapest HUN 20-25 AUG 2019

De SPCEL SWI neemt eveneens kennis van het voorstel van limiettijden voor de Universiades 2019 (Napels ITA), dat door de
regionale federaties ter goedkeuring zal overgemaakt worden aan de Belgische Universitaire Sportfederatie.
4.9. Voorlopige kalender 2018-2024.
De SPCEL SWI neemt kennis van de voorlopige internationale kalender voor de periode 2018-2024.
5. Briefwisseling
Nihil.
6. Allerlei
6.1. Nationale SCZW.
Vanaf september 2018 wordt het voorzitterschap van de Nationale Sportcommissie Zwemmen opnieuw waargenomen door
Ronny BUGGENHOUT voor een periode van 2 jaar.

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL ZWEMMEN:
DINSDAG 13 NOVEMBER 2018 – 18u45 – BRUSSEL
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