KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL ZWEMMEN
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 16 februari 2009 te Brussel.
REF: SPCELZW/09.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN: Y. HERMANS – P. EVRARD;
 VZF: G. JANSSEN – D. CALUS;
 SC Zwemmen: J. FINET – R. BUGGENHOUT – R. ANIS
 TD: P. MIDREZ (FFBN) – L. GROSSEN (VZF)
Verontschuldigd: J. STINKENS

B. VERFAILLIE (ontslagnemend lid Sportcomité Zwemmen FFBN) wordt vervangen door R. ANIS.
1. Belgische Kampioenschappen 2009
1.1. PRIMO OPEN BELGIAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS
- De uitnodiging aan de clubs met betrekking tot de inschrijvingen zal opgesteld en verstuurd worden.
Limietdatum inschrijvingen: 01 april 2009
-

De modaliteiten met betrekking tot de deelname van buitenlandse clubs worden besproken:
o Inschrijvingsrecht individuele wedstrijd: € 15,00 waarvan € 5 refund in geval de limiettijd wordt
gerealiseerd.
o Inschrijvingsrecht aflossing: € 20,00
o De Sportcel Zwemmen beslist dat in elke finale minstens 4 zwemmers met de Belgische nationaliteit
moeten zwemmen.
o Medailles en podia:

Eerst een podium met enkel de buitenlandse atleten (niet-Belgische nationaliteit, ongeacht
hun club) die eindigden in de top 3 van de finale. Deze atleten ontvangen een medaille
volgens hun behaalde plaats (goud-zilver-brons).

Gevolgd door een podium met de drie beste Belgische zwemmers in de finale (goud-zilverbrons). De Belgische kampioen ontvangt eveneens het voorziene prize-money.
o Een Engelstalige uitnodiging dient verstuurd te worden naar de LEN-federaties

Gezien de strenge limiettijden die op voorhand dienen gerealiseerd te zijn in 50m-bad, beoogt de Sportcel
Zwemmen een toename van de inschrijvingen via buitenlandse deelname wat een positief effect zou moeten
hebben op de inkomsten en het sportief niveau.
- uitnodiging jury: via het Algemeen Secretariaat zal een oproep verspreid worden.
1.2. BK ZOMER
-

CNBA zal organiseren op 6 dagen. De organisatie wordt definitief toegewezen na definitief akkoord over
de organisatievoorwaarden en na ondertekening van een overeenkomst.
Alle aflossingen worden gezwommen per categorie (en niet per leeftijdsjaar). Categorieverhoging is niet
toegestaan, net zoals bij de individuele wedstrijden.

1.3. BK 25M WACHTEBEKE: worden georganiseerd door MEGA in het zwembad van Wachtebeke.
3. Internationale wedstrijden
3.1. EK JUN PRAAG 2009:
- voorlopige selectie:
VZF: 13 atleten voldoen al aan de selectiecriteria / ongeveer 5 atleten benaderen de selectiecriteria.
FFBN: vermoedelijk 2 deelnemers
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- omkadering
coaches en kiné: nog aan te duiden
Totale delegatie: +/- 25 personen. Vertrek voorzien op MA 06 juli met retour op MA 13 juli.
De KBZB ontving op heden nog geen informatie van de organisatie met betrekking tot accommodatie en
accreditatie.
3.3. WK Rome 2009:
- voorlopige selectie
VZF: 6-8 atleten voldoen al aan de selectiecriteria en ook aflossing Dames is geselecteerd.
FFBN: 4 atleten zijn al zeker van selectie.
- omkadering
coaches & kiné / medical: nog aan te duiden
- kwalificatieperiode EJK / WK: tijden gerealiseerd op 24.04.09 worden ook aanvaard door de KBZB.
3.4. EK 25m Istanbul 2009: Limiettijden
De TD’s zullen een voorstel uitwerken op basis van het gemiddelde van de 14e tijden van de 3 vorige edities.
Dit voorstel dient goedgekeurd te worden op de volgende vergadering van de SPCEL ZW van 19.05.09.
SPEEDO vraagt de namen van de selectie minstens 6 weken voor het vertrek.
3.5. OS YOUTH Singapore 2010
- De FINA heeft een aantal Belgische selectiewedstrijden, waarop men zich dient te kwalificeren, goedgekeurd.
- De KBZB zal bij het BOIC navraag doen naar de filosofie en de criteria met betrekking tot de eventuele
deelname van Belgische atleten aan deze 1e editie.
3.6. EYOF Tampere 2009: het voorstel van limiettijden zal ter goedkeuring aan het BOIC overgemaakt worden.
4. Briefwisseling
4.1. FINA: nationaliteitsregelgeving voor zwemmers en officials
5. Allerlei
5.1. De Sportcommissie Zwemmen heeft uiteindelijk de definitieve limiettijden voor schildjes haaien alsook het
betrokken reglement (van toepassing vanaf 01.01.09) vastgelegd.
De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.
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