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

Datum: 13 juni 2017 – Date: 13 juin 2017
Aan de leden van de Nationale Sportcommissie – Aux membres de la Commission Sportive National
Verslag Vergadering Nationale Sportcommissie 2017-02 (13/06/2017 – Louvain-la-Neuve)
Rapport de la Commission Sportive Nationale 2017-02 (13/06/2017 – Louvain-la-Neuve)
Aanwezigen:

Wim Nuyens (stemrecht)
Claude Felix (stemrecht)
Didier Thiébaut (stemrecht)
Denis Ulweling (secretaris)
Wijnand Hubregsen (secretaris)

Verontschuldigd:

Albert Van Espen (stemrecht)
Peter Istas (stemrecht)
Didier Clerens (stemrecht)

Didier Thiébaut heeft de stem van Didier Clerens.

1. Welkom - organisatie
Denis Ulweling heet iedereen welkom. We starten de vergadering al zonder Claude Felix, die stond
verkeerdelijk in Leuven. Albert Van Espen had zich van datum vergist.
2. Agenda
De doorgestuurde agenda wordt wat aangepast :
a. NEK wordt toegevoegd als punt voor de selecties.
b. Selectie van Warnemünde voegen we toe bij de selecties
c. Staat van de kledij van de nationale ploeg nagaan.
d. Systeem CoR-CSN-AV BRF
3. Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag 2017-01 wordt unaniem goedgekeurd.
4. Nationale Eliten Kern
a. Samenstelling
Iedereen heeft de nieuwe samenstelling van de kern enkele weken geleden ontvangen.
Na Colmar zijn er enkele nieuwe namen bijgekomen.
Didier vraagt nog om enkele aanpassingen :
- Bastien Noel is niet van CSB maar van STH.
- Bastien Noel heeft ook openwater criteria behaald en moet daar dus ook groen zijn
- De date van de selectietijden van Aurélie Romanini moeten nog aangepast worden in
het overzicht.
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Voor de komende selectie kiezen we enkel uit de groene namen van de lijst.
Wat Nele Vanbuel en Aurélie Goffin betreft hebben we nog steeds geen uitspraak van de
disciplinaire commissie. De LFBS heeft aangedrongen op een uitspraak.

5. Selecties : WG-EK-EJK-Warnemünde
Selectie WG:
Dames:
Aurélie Romanini
Sofie Boogaerts
Stefanie Lindekens
Lieselotte Feys
Nele Vanbuel

Heren:
Joni Ceusters
Pierre-Yves Romanini
Wouter Baelus
Lenz Bolckmans
Raf Montald

Begeleiders:
Peter Istas
Isabelle Soumillon
Frans Kenis wordt afgevaardigd als official : International-A.
Stages: 1-2 en 15-16 juli te Brugge.
Isabelle kan al zeker mee. Van Peter Istas weten we nog niets. Wijnand vraagt het hem
nog eens.
Jeroen Lecoutere:
Jeroen heeft zowel aan Wim als aan Wijnand gevraagd of er nog een mogelijkheid is om
in het team voor de World Games te geraken.
De NSC is van oordeel dat dit te laat is. De namen zijn al doorgegeven aan het BOIC en
zij hebben hun akkoord gegeven. Als hij zich nog wil kwalificeren moet hij twee criteria
openwater halen op de FILCOW. De NSC acht dit niet mogelijk.
De NSC is van oordeel dat alle atleten tijdig verwittigd werden van de manier van werken
en dat ze gedurende die tijd voldoende kansen hadden om zich te kwalificeren.
Selectie EK:
Dames:
Aurélie Romanini
Sofie Boogaerts
Stefanie Lindekens
Lieselotte Feys
Nele Vanbuel
Lauren de Smit*

Heren:
Joni Ceusters
Pierre-Yves Romanini
Wouter Baelus
Lenz Bolckmans
François Van Liefferinge
Kenric Borgelioen

Begeleiders:
Isabelle Soumillon
Nog te bepalen
Stages: 29-30 juli en 26-27 augustus.
Isabelle kan al zeker mee.
Het is aangeraden dat er nog een tweede begeleider mee kan. Zeker als de junioren er
ook bij genomen worden.
Lauren de Smit werd boven Lauren Vansieleghem gekozen omdat zij de ploeg beter kan
aanvullen op de strandonderdelen. De andere senioren dames zijn sterker in de
oceanproeven dan Lauren Vansieleghem.
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Selectie EJK:
Dames:
Elise Descamps
Katelijne Klaassen
Chloë Porton
Emma Thiry
Falke Duprez
Lauren Frooninckx

Heren:
Timon Vandereet
Maarten Van Laethem
Sammy Feys
Robin Vestraete
Raf Montald
Jelle Vandersteen

Begeleiders:
Nog te bepalen
Stages: 29-30 juli en 26-27 augustus.
Isabelle kan al zeker mee. Het is aangeraden dat er nog een tweede begeleider mee kan.
Robbe Wilmots werd niet gekozen omdat er in het zwembad telkens minstens 2 sterker
zijn dan hem. In de openwateronderdelen is hij sterker op de strandonderdelen maar
daar verwacht de NSC geen top-8 plaats.
Bastien Noel is allround heel sterk maar er zijn steeds 3 andere atleten sterker dan hem.
Enkel in de surfrace zou hij misschien bij de beste 2 zitten maar traditioneel zit er hier
niemand van de Belgen in de top 16. Bastien zwemt 2’20 op 200 hindernis en dat doen
ze eigenlijk alle 8.
Jinske Florus werd niet weerhouden omdat ze minder kan bijdragen tot de ploeg dan de
andere geselecteerden. Enkel in Surf ski en Beach flags zou ze de tweede dame zijn
maar voor beide nummers verwachten we geen top-12 notering. Voor het zwembad
vormt ze ook geen extra waarde. We verwachten bijvoorbeeld wel van Falke dat ze een
goede prestatie kan neerzetten op de board race.
Bepaling van de onderdelen:
Wijnand maakt zowel van EK-EJK een ploegopstelling. Deze wordt doorgestuurd naar de
NSC en de respectievelijke coaches.
Onderdelen WG
A1
WB
RM
AR
SL

A2
JC
LB
AR
NVB

A4
JC
PYR
AR
BV/SB

A5
JC
LB
SB
NV

A6
WB
LB
SB
NV

B1
WB
LB
JC
PYR

SB
AR
SL
BV

B2
WB
LB/RM
JC
PYR

SB
AR
SL
BV

B3
PYR
WB
JC
LB

BV
NV
AR
SB

De verdeling werd opgesteld in samenspraak met Isabelle Soumillon en Peter Istas.
Selectie Warnemünde:
We gaan van het principe uit dat Warnemünde een voorbereiding is voor de EJK ploeg.
Dames:
Elise Descamps
Katelijne Klaassen
Chloë Porton
Falke Duprez
Lauren Frooninckx

Heren:
Timon Vandereet
Maarten Van Laethem
Sammy Feys
Robin Vestraete
Jelle Vandersteen

R1: Emma Thiry
R2: Lauren de Smit
R3: Jinske Florus

R1: Robbe Wilmots
R2: Bastien Noel
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Begeleiders:
Wijnand vraagt na of hij mee kan. Eventueel als tweede begeleider Roel Engels of Jente
Van Mulders (RCTL)
Inschrijving moet binnen zijn voor 23/06/2017. Wijnand doet de inschrijvingen en zorgt
voor de accommodatie.
Iedere deelnemer mag 3 onderdelen kiezen.
Denis stuurt de selecties (EK-EJK-Warnemünde) door naar de AV BRF ter goedkeuring.
Daarna worden de atleten en clubs ingelicht.
6. Kledij nationale ploeg
Denis vraagt aan Wijnand om een inventaris op te maken van de kledij en ook een staat
van dienst. Eventueel moet er kledij bijbesteld worden. Wijnand vraagt aan Denis of hij
kan polsen bij Publi wear of diezelfde lijn nog bestaat.

7. Algemeen reglement
De leden van de WSC hebben de reglementen intern overlopen. We bespreken de
pijnpunten stuk voor stuk om dan de uiteindelijke voorstellen op te nemen in de
reglementen.
-

-

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.
a. Bepaling Benjamins: Voor LFBS is het geen probleem om te beginnen met het jaar
waarin iemand 10 wordt.
b. De categorieën van Masters blijven behouden. Qua benaming gaan we voor M30M40-M55 en M70.
c. Onderdelen masters: vanaf M55 worden er geen combiné en superlifesaver meer
georganiseerd. Voor Beach run lopen ze vanaf die leeftijd 1km en voor Hindernis
wordt het 100m.
De beach flags is voor alle masters 15m en de beach sprint is voor alle masters 70m.
Voor de aflossingen masters is het 3x70m.
d. De records van de Masters kunnen worden erkend zoals afgesproken.
e. De Belgische records gelden voor iedereen die een Belgische identiteitskaart kan
voorleggen onafhankelijk voor welke club/land de persoon in kwestie uitkomt. We
gaan niet werken met een “reddend zwem identiteit".
f. Qua offciials willen we de 1 official vanaf 3 atleten behouden (dus niet verstrengen
naar 1 official van 1). Een aantal andere maatregelen worden wel getroffen:
i. De boetes worden verhoogd naar 50 euro voor een tekort aan officials.
ii. Een club met een tekort kan niet reclameren op bepaalde beslissingen die
genomen werden door de hoofd official.
iii. Je kan als club enkel deelnemen aan een BK indien alle boetes betaald zijn.
Opmerking:
Een nieuwe club is een club die geen competitie doet. Vanaf het moment dat
een club meer dan 1 jaar geen competitie heeft gedaan wordt ze aanzien als
een nieuwe club. Vanaf het moment dat de club zijn eerste wedstrijd
meedoet begint het eerste jaar van die nieuwe club. Na dat 1 jaar moeten ze
dus ook officials leveren volgens de bestaande regels.
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g. In punt 1.5. van het algemeen reglement mogen we niet vermelden dat de voorzitter
van de VSC sowieso de voorzitter is van de nationale sportcommissie.
h. In punt 1.7. van het algemeen reglement vermelden we best geen samenstelling van
commissies omdat die veranderlijk kunnen zijn. Best gewoon verwijzen naar het
huishoudelijk reglement.
i. In 1.8. moet er de RvB van BRF staan ipv enkel BRF.
j. In 1.9. moet staan onmiddellijk, na goedkeuring….
k. MISP en FILCOW moeten volledig uit reglement.
l. MISP = Piscine ipv Pool
m. In punt 3. Tansfers kan er een deel weg aangezien het materie is die in het
huishoudelijk reglement staat. (de vaste periode). Deze zijn ook gebonden aan de
respectievelijke overkoepelende organisaties (Adeps en Sport.Vlaanderen)
n. In punt 4.2 moeten we verduidelijken dat het gaat over 1 wedstrijd. Elke sporter mag
maar uitkomen voor 1 categorie op die wedstrijd.
o. In 5.3.5 Verduidelijken dat de verantwoordelijkheid van de organisatie bij de BRF blijft
liggen, maar dat de organisatie op zich door een van beide federaties alternerend
georganiseerd wordt.
p. De selectietijden moeten in een apart document opgenomen worden. We moeten wel
vermelden dat dit bestaat via een bijlage.
q. Veiligheid: 1 redder aanwezig is OK voor LFBS, ook bij openwaterwedstrijden.
r. Inschrijfgelden: PK:4, Regionaal en BK: 8
s. 8.6.4: bij LFBS hebben ze geen lidkaart dus kan die ook niet getoond worden.
Eventueel vervangen door de lijsten met competitieve leden van beide federaties
kunnen geraadpleegd worden.
t. We vermelden “bij voorkeur” bij het bepalen van de rode polo en de navy short. LFBS
wil nog 1 jaar overgang om iedereen op die lijn te krijgen.
u. Leveren van Helpers: moeten duidelijk vermelden dat dit enkel is voor regionale
wedstrijden en BK’s.
i. Vanaf 3 atleten: 1 natte helper die tot op de bodem kan geraken.
ii. Vanaf 21 atleten: 1 natte helper die tot op de bodem kan geraken en 1 droge
helper.
iii. Boete voor het te weinig leveren = 50 euro.
v. Camera’s: volgens Wim mag niemand nog camera’s dragen op zichzelf (Wijnand kijkt
na)
w. Lycra top: willen we richting de toekomst verplichten. We denken ook aan het
verplichten van 1 fluorescerende kleur voor alle clubs.
x. Reddingsvest: kunnen we verplicht stellen maar dan moeten we het duidelijk in de
uitnodiging zetten en eventueel als organisatie zelf aanbieden. Dat wil zeggen dat je
er 16 zou moeten aankopen. (al heb je dan misschien een probleem met de maat).
Didier stelt dat we zo toch soms wedstrijden kunnen laten doorgaan onder iets
zwaardere omstandigheden.
y.

IRB boten: moeten gewoon identiek zijn, verder maakt het niet zoveel uit.

8. Varia
Geen Varia

Verslaggeving: Wijnand Hubregsen/ Denis Ulweling
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