BELGISCHE REDDINGSFEDERATIE
FEDERATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE
BELGISCHE WASSER-RETTUNGS FÖDERATION

Datum: 19 april 2017 – Date: 19 avril 2017
Aan de leden van de Nationale Sportcommissie – Aux membres de la Commission Sportive National
Verslag Vergadering Nationale Sportcommissie 2017-01(19/04/2017 – Leuven)
Rapport de la Commission Sportive Nationale 2017-01(19/04/2017 – Leuven)
Aanwezigen/Présents:

Wim Nuyens (stemrecht)
Claude Felix (stemrecht)
Didier Clerens (stemrecht)
Albert Van Espen (stemrecht)
Didier Thiébaut (stemrecht)
Denis Ulweling (secretaris)
Wijnand Hubregsen (secretaris)

RedFed heeft nog geen 3de vertegenwoordiger aangeduid.

1. Welkom - organisatie
Wim Nuyens heet iedereen welkom op de burelen van RedFed.
Denis Ulweling vraagt of we de aanpak van de NSC wat kunnen omschrijven. Hij vind dat de
dynamiek van de een NSC vanuit de voorzitter moet komen. Er was een NSC gepland op 0607/03, maar dat kwam voor RedFed niet goed uit. Vervolgens kwam er geen alternatief tot 06/04
waar Wim Nuyens dan weer niet van op de hoogte was. De leden van de NSC zijn vrijwilligers die
niet oneindig kunnen schuiven in hun persoonlijke agenda.
Wim stelt voor dat hij de uitnodigingen steeds zal sturen. Wijnand zegt dat de uitnodigen eigenlijk
altijd dezelfde topics kunnen hebben. Als er dan toch iets extra is kan dat altijd bij varia worden
toegevoegd.
We komen tot een consensus dat de volgende vergadering steeds op de lopende vergadering
gepland wordt.
Wijnand en Denis maken om en om het verslag op en doen de administratie naar de leden/atleten.
De volgende NSC vindt plaats op 13/06/2017 in Louvain-la-Neuve. De WSC en de VSC vinden
plaats op 06/06/2017.
2. Agenda
De agenda wordt door iedereen goedgekeurd zonder toevoegingen van variapunten.
3. Goedkeuring vorig verslag
Wim merkt op dat het verslag laat werd doorgestuurd. Denis zegt dat hij het te lang heeft laten
liggen en excuseert zich ervoor.
Het vorige verslag 2016-02 wordt unaniem goedgekeurd.
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4. Nationale Eliten Kern
a. Samenstelling
De nationale Elite Kern bevat momenteel 20 dames en 25 heren waarvan 12 dames en 14
mannen aan alle voorwaarden voldoen en op deze basis geselcteerd kunnen worden. De
andere zitten met 1 been in de kern. Sommigfe atleten moeten nog maar een kleine
voorwaarde voldoen om volwaardig in de kern te zitten. Emma Thiry en Bert Arnauts
moeten bijvoorbeeld enkel nog een openwaterwedstrijd meedoen. Elise Descamps moet
enkel nog een superlifesaver zwemmen.
Andere atleten hebben al 1 selectietijd en 1 selectiecriterium en moeten op de MISP, het
BK, Colmar of de Arnea Rescue op jacht gaan naar een tweede criterium of tijd.
Ondermeer Maarten Van Laethem, Konrad Borgelioen, Songsuda De Beuckelaer en Pjotr
Piorkowski zitten dicht bij een tweede voorwaarde,
Jeroen Lecoutere heeft aan Wijnand te kennen gegeven dat hij wil gaan voor de selectie
van de World Games. Bieke Vandenabeele en Lize Boogaerts doen niet mee aan de
MISP en zullen daardoor waarschijnlijk niet meer in de kern geraken. Lorezn Weiremans
en Dieter Dekoninck zijn ok niet meer in de running.
Robin Heemels zit in de kern maar bevat 2 nationaliteiten. Ze kan dus kiezen voor welk
land ze zal uitkomen. Katelijne Klaassen heeft voor de Belgische Nationaliteit gekozen.
Leden NEK 19/04/2017:
Junioren dames :
1. Maya Corbisier
2. Lauren De Smit
3. Katelijne Klaassen
4. Chloë Porton
5. Jinske Florus
6. Lauren Frooninckx
7. Robin Heemels (NL-Be)

Senioren dames :
1. Lieselotte Feys
2. Lauren Vansieleghem
3. Stefanie Lindekens
4. Sofie Boogaerts
5. Aurélie Romanini
6. Nele Vanbuel

Junioren heren :
1. Jelle Vandersteen
2. Noel Bastien
3. Sammy Feys
4. Robbe Wilmots
5. Raf Montald
6. Robin Vestraete
7. Timon Vandereet

Senioren heren :
1. Tanguy Colling
2. Kenric Borgelioen
3. Joni Ceusters
4. Lenz Bolckmans
5. François Van Liefferinge
6. Wouter Baelus
7. Pierre-Yves Romanini

De leden van de VSC vragen aan de NSC hoe het staat met de disciplinaire
commissie tav Nele Vanbuel en Aurélie Goffin. Denis meldt dat ze nog niets gehoord
hebben. De leden van de VSC vragen of ze contact kunnen opnemen met de
disciplinaire commissie om te vragen naar een datum van uitspraak. Denis meldt dat
dit zeker mag. Wijnand neemt contact op met de disciplinaire commissie met het oog
op de selecties die op 13 juni plaatsvinden.
Denis maakt duidelijk dat beide atleten, zoals alle andere atleten een eerlijkekans
blijven maken op selectie in afwachting van de uitspraak van de disciplinaire
commissie.
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5. World Games (omkadering, planning en vragen van BOIC)
Wijnand heeft contact gehad met Rudi Lahor, die hem met aandrang vroeg om een
long list te sturen van de mogelijke atleten en begeleiders voor de World Games.
Wijnand heeft die informatie bezorgd aan het BOIC en aan de atleten en begeleiders
gevraagd om de fiches te bezorgen aan het BOIC.
Van Waalse zijde heeft iedereen het ingevuld. Wijnand vraagt na hoe het zit langs
Vlaamse zijde.
Wim Nuyens vindt de timing te kort en vraagt of dit komt door een trage reactie van
onze kant.
Denis antwoordt dat hij een vergadering had gevraagd voor 09/03/2017 en dat 06 en
07/03 als mogelijke data werden voorgesteld. Uiteindelijk werd er geen NSC ingericht.
Daarom werd de NSC uiteindelijk gepland op 06/04 na het bezoek aan het zwembad
van Brugge. Ook deze vergadering kon niet plaatsvinden. Wijnand had die
verkeerdelijk ingepland tijdens zijn verlof.

Selectie WG:
De long list bestaat uit de volgende atleten :
Dames:
Aurélie Romanini
Sofie Boogaerts
Stefanie Lindekens
Lieselotte Feys
Nele Vanbuel
Heren:
Joni Ceusters
Pierre-Yves Romanini
Wouter Baelus
Lenz Bolckmans
Jelle Vandersteen
Bert Arnauts
Jeroen Lecoutere
De NSC merkt wel op dat de atleten enkel geselecteerd kunnen worden als ze
daadwerkelijk in de Nationale Elitekern zitten. De disciplinaire commissie kan nog een
invloed hebben op de selectie. Deze hypothétische selectie mag nog niet
gecommuniceerd worden naar de atleten aangezien het nog geen definitieve selectie
is.
Volgens de VSC zijn de junioren te licht voor de World Games. Wijnand denkt dat
Jelle wel een meerwaarde kan zijn voor de 4x25m popredden.
Peter Istas en Isabelle Soumillon werden aangeduid als begeleiders voor de World
Games. Frans Kenis zal afgevaardigd worden als official : International-A.
Als voorbereiding voor de world Games willen we twee weekends voorzien in Brugge.
1-2 juli en 15-16 juli. De stage is enkels voor de geselecteerden van de World Games.
Wijnand legt het zwembad vast en de overnachting in jeugdherberg de Snuffel.
Hij maakt tevens een begroting op. Wijnand maakt een doodle agenda op en die
wordt naar alle atleten (rood en groen) gestuurd om de stages aan te kondigen. Naar
de MISP sturen we geen Nationale ploeg, daar is het nu te laat voor.
De uiteindelijke selectie gebeurt pas op 13/06/2017.
Op 14/06/2017 worden de atleten verwittigd van hun selectie.
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6. E(J)K (omkadering, planning)
Voor het EK gebeuren de selecties ook op 13/06/2017. Ook hier geldt dat de atleten vanuit de NEK
moeten komen.
Isabelle Soumillon is voorlopig de enige kandidaat als begeleider. Denis vraagt of Michael
Ghyselbrecht geen goede kandidaat zou zijn.
Wijnand doet navraag bij Michael.
Voor de stages van het EK en EJK willen we ook 2 weekends voorzien. Dit zou grotendees openwater
moeten zijn en 1 moment in het zwembad (liefst Brugge).
Wijnand bekijkt de mogelijkheden en stuurt de data ook door via doodle agenda. De data voor Ek en
EJK zouden 29-30 juli en 26-217 augustus zijn. Het verblijf ook in de Snuffel te Brugge.
Wijnand neemt contact op met de begeleiders of ze de stages zoveel mogelijk kunnen begeleiden.
Voor de stages van EK-EJK zouden er minstens 2 begeleiders moeten zijn omdat er maximum 24
atleten aanwezig kunnen zijn.
Voor de inschrijvingen van het EK kijkt de NSC naar Wijnand om dit op zich te nemen.

7. Algemeen reglement
Didier Clerens vraagt of er geen probleem is met de uitnodiging van het BK zwembad 2017 omdat
noch de NSC noch de AV van de BRF het nieuwe reglement hebben goedgekeurd. De gewijzigde
voorstellen komen vanuit de College of referees.
Volgens LFBS is de College of referees een adviesorgaan van de NSC en heeft bijgevolg geen
beslissingsrecht. Ze kan wel voorstellen lanceren. De masters zouden volgens hen aan alle proeven
moeten kunnen deelnemen.
RedFed zegt dat LFBS bij elke vergadering aanwezig was en geen opmerkingen hebben gegeven op
de voorstellen, daarom zijn ze onmiddellijk toepepast in Vlaanderen.
Volgens Wim en Wijnand heeft de College of Referees besloten om deze aanpassingen toe te
passen.
De 3 leden van de LFBS zijn het hier niet mee eens de AV van de BRF moet steeds alle weijzigingen
goedkeuren. Didier Clerens zegt dat hij altijd overtuigd was dat de voorstellen eerst naar de AV van de
BRF moesten gaan alvorens ze in gebruik genomen kunnen worden. Over de inhoud van de
veranderingen heeft hij geen bezwaar, enkel over de manier van communicatie en in gebruikneming
van de nieuwe reglementen.
Wim Nuyens vraagt of de uitnodiging bij deze aangepast moet worden.
De NSC besluit dat we het gaan laten zoals het verstuurd is.
College of referees :
- Voorstellen van de college of referees werden dusver nog niet bekrachtigd. Alle beslissingen
moeten worden bekrachtigd door de NSC. Het verslag van de College of referees zal naar alle
leden van de NSC gestuurd worden.
- De nieuwe reglementen gaan in voege vanaf het seizoen 2017-2018.
- Het algemeen reglement (september 2016) zal tevens naar alle leden van de NSC worden
gezonden. Op en aanmerkingen kunnen voor 13 juni geformuleerd worden. Op de NSC
worden dan alle punten overlopen. Het uiteindelijke nieuwe reglement wordt dan voorgelegd
aan de AV van de BRF ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt het gepubliceerd.
- Geen opmerkingen op de voorgestelde punten betekent dat men akkoord gaat.
- Volgende CoR is op 17/06/2017. Wijnand stuurt een uitnodiging.
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Voorstellen :
- Vastleggen van 2 seizoenen : openwaterseizoen : na BK openwater tot 30 september,
zwembadseizoen : 01/09 tot BK zwembad.
- Werkwijze van LFBS ivm geleverde presataties invoeren.
- Wat met nationaliteit gelinkt aan sporter ?
o Vastleggen wat nationaliteit is van een sporter met de dubbele nationaliteit
o Wanneer wordt welk record gezwommen
o Master die een open record zwemt in categorie Master wordt ook erkend als open
record.
- Als er op de NSC nog twistpunten zijn kunnen die op 13/06/2017 besproken worden. Alles
waar geen consensus over is wordt uit het reglement gehaald.

8. Varia
Geen Varia
Volgende VSC en WSC 06/06/2017. Volgende NSC 13/06/2017. Er volgt een reminder 2 weken op
voorhand.
Opvolging : splash programma

Verslaggeving: Wijnand Hubregsen/ Denis Ulweling
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