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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
TC atletiek
Pelgrims Jonathan, INP in PZ MEWI, stelde zich kandidaat voor de organisatie van het BK politietriatlon
in 2017. De sportsecretaris zal betrokkene contacteren en hem in contact brengen met de TC.
Ben Benhaddou contacteerde de sportsecretaris inzake het EK triatlon 2018 in Holten (Nederland). De
RVB vraagt de TC om een voorstel ter zake (selectieprocedure, samenstelling selectie, financiering, ed.)
over te maken aan de sportsecretaris.
TC fiets
De sportsecretaris zal de TC fiets consulteren i.v.m. de mogelijkheid tot organiseren van een soort
crosscup mountainbike met enkele wedstrijden in burgerwedstrijden verankerd.
De organisatoren van de cyclocross wedstrijden contacteerden Stef D’hoore. Ze zijn bereid om begin
volgend jaar hun wedstrijden ook open te stellen voor de politie.
In Maldegem gaat de wedstrijd door op 22 januari om 11.00 uur. Het parcours is hetzelfde parcours als
de parkcross die er een tiental dagen later gereden wordt door de profs.
In Oedelem zou men de wedstrijd organiseren op vrijdag 27 januari in de namiddag (een dag voor de
wedstrijd bij de LRC). Ze zouden ook graag het Vlaams kampioenschap organiseren. Bij voldoende
deelnemers zou men in twee reeksen kunnen rijden.
De wedstrijd in Oedelem is de wedstrijd die Frank van Parijs wil organiseren.
Stef wil beide wedstrijden ook opstellen voor de brandweer.
In beide wedstrijden mag men zowel met crossfiets als MTB rijden.
De sportsecretaris vroeg Stef de aanvragen reeds door te sturen. De RVB is voorstander van MTB
wedstrijden voor de politie.
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TC tafeltennis
BK tafeltennis wordt op 21 juni 2017 in Blegny georganiseerd.
TC basketbal
Ter voorbereiding van het EK basketbal in 2017 (23-30 september 2017) speelt de nationale ploeg op 23
november 2016 een oefenwedstrijd in Asse. De voorzitter contacteert de Kon. Belgische Basketbalbond
i.v.m. de kandidaat scheidsrechter. De penningmeester contacteert Bjorn Mus voor verdere afspraken
(o.a. interview met coach voor Infosport + foto op voorpagina).
TC volleybal
Ter voorbereiding van de eindronde van het EK volleybal in mei 2017 in Bulgarije overlegden de
voorzitter en penningmeester verder met Vincent Marchal (PZ Namen) over de organisatie van de
voorronde met Nederland en Finland (van 31 januari t.e.m. 03 februari 2017 in Profondeville).
Men besprak o.a. de uitrusting, het transport en het draaiboek. De voorzitter vroeg alle korpschefs en
directeurs van de geselecteerden schriftelijk om faciliteiten voor deelname aan de stages en de
voorronde.
PZ RIHO moet de organisatie van het BK volleybal in 2017 spijtig genoeg uitstellen door
werkzaamheden in de betrokken sporthal. Een oproep voor een nieuwe organisator verscheen in
Infosport.
TC hengelen
De TC besprak half maart de deelname aan het komende EK 2017 in Italië. De penningmeester volgt
verder op. Dit EK is voorbehouden aan leden van de BPFT (Belgium Police Fishing Team).
TC tennis
EK 2017 Hongarije (Boedapest) 23 – 30 juni 2016
De TC tennis maakte een voorstel over i.v.m. de deelname aan het EK. De winnaars bij zowel de dames
als de heren op het BK enkel 2016 of 2017 in de hoogste reeks (naargelang de datum van het EK) zullen
worden voorgedragen door de TC tennis als kandidaten. De RVB stemt in met het voorstel.
De TC maakte inmiddels haar jaarprogramma voor 2017 bekend via de website.
TC judo
De TC judo organiseert het BK op 17 december 2016 in Sportoase te Leuven. De sportsecretaris
bestelde de medailles.
TC schieten
De internationale wedstrijd Europees Politie Parcours pistoolschieten werd georganiseerd door Lokale
Politie Antwerpen op 29 oktober 2016. De RVB vraagt de TC een verslag met foto’s over te maken voor
Infosport.
Het EK schieten 2017 in Kazan (Rusland) zal doorgaan van 17 t/m 22 juli 2017. De voorzitter zal Wim
Franssens contacteren. Het EK wordt gepubliceerd in Infosport. Dit EK is beperkt tot Olympische
disciplines.
TC Golf
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De sportsecretaris meldt dat collega’s Hendrik Van Cauter en Gunther Matthijs de golfsport binnen de
politie willen promoten. De RVB zal hen in januari uitnodigen om de installatie van een Technische
Commissie Golf te bespreken. Na de oproep in Infosport beschikt de sportsecretaris al over een
mailinglijst met collega's die interesse vertonen in de golfsport.
2. Koepeloverleg
Volgend koepeloverleg op 21 december 2016 om 16.00 uur RAC Brussel. De voorzitter contacteert de
collega’s van de FSPB.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand.
4. Sport Vlaanderen e.a. overheden / partners
De voorzitter en penningmeester maakten de noodzakelijke documenten voor Sport Vlaanderen over.
De sportsecretaris zal met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid verder afspreken welke
stappen nog moeten gezet worden inzake medisch en ethisch verantwoord sporten.
De ondervoorzitter nam deel aan de demosessie digitaal platform decreet georganiseerde sportsector
(erkende federaties) op 5 oktober in Brussel. Mogelijk zullen ook de erkende federaties een financiële
ondersteuning krijgen voor hun administratieve verplichtingen. De voorzitter vroeg dit op een voorgaande
bijeenkomst met Sport Vlaanderen.
De toegangscode tot het platform wordt meegedeeld aan de leden van de RVB. De voorzitter zal het
beleidsplan opladen. De penningmeester zal de ledenlijst overmaken (deadline 15 december). De
voorzitter zal het bericht dat hij ontving van onze contactpersoon bij Sport Vlaanderen doorsturen aan de
RVB.
Samen met de start van het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector wil Sport Vlaanderen de
processen inzake erkenning en subsidiëring van de actoren binnen dit decreet digitaliseren. Dit past
binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal waarmee de huidige Vlaamse Regering tegen 2020
o.a. alle transacties met de overheid digitaal wil laten verlopen.
De afgelopen maanden werd de basis van een digitaal platform gelegd. Via dit platform zullen alle actoren
binnen het nieuwe decreet hun aanvragen tot erkenning en/of subsidiëring kunnen indienen en
rapporteren over hun werking.
Dit platform ging begin oktober online.
Op 17 december organiseert de Vlaamse Overheid de Dag van de Trainer. De RVB zal dit verspreiden
via de website en Facebook.
5. Communicatie
Inmiddels verscheen de knappe 3e editie van Infosport met volleybalkapitein Joost Borremans op de
voorpagina. Er waren wel wat problemen met de verspreiding. Deze worden op 25 november besproken
binnen CGC. De ondervoorzitter volgt dit op.
Voor de volgende editie van Infosport (n° 4 – verspreiding januari 2017) komen volgende onderwerpen
aan bod:
- Verslag BK judo
- EPLA (voorzitter)
- Voorronde EK volleybal
- Interview met coach Philip Wintein van onze nationale basketbalploeg
- Verslag oefenmatch basketbalploeg Asse
- Aankondiging EK schieten (voorzitter)
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Aankondiging evenement Nevele (ondervoorzitter)
Verslag USPE congres – herverkiezing voorzitter
Nieuwe dopinglijst – TUE
Klimsport – de sportsecretaris contacteert Stephan Muyldermans (PZ Namen)
Sportvrouwen
Krachttraining
Foto voorpagina: Philip Wintein

Bijkomende voorstellen / suggesties blijven steeds welkom.
6. USPE-congres 2016
De sportsecretaris en de voorzitter vertegenwoordigden de BPSB op het tweejaarlijkse USPE congres.
Het 37ste USPE Congres in Berlijn (7-9 oktober) is goed verlopen. Het was een inhoudelijk sterk congres
waarop de eensgezindheid en broederschap tussen de landen aanwezig waren.
Er werden tevens moeilijke knopen doorgehakt zoals de goedkeuring van de nieuwe vertegenwoordiger
voor Rusland (Dynamo). Deze toetreding werd uitvoerig afgewogen en doorgesproken op het congres.
Rusland beloofde om jaarlijks een EK te organiseren alsook het volgend congres in 2018. Het voorstel
van UK om hun burgerpersoneel toe te laten (en dus bijgevolg ook al het burgerpersoneel in Europa) op
de EK werd niet goedgekeurd. Tijdens de nationale kampioenschappen kunnen burgers deelnemen, het
congres besliste echter om dit niet toe te laten op de USPE Kampioenschappen omwille van diverse
redenen (identiteit van de kampioenschappen beschermen en tegengaan van misbruiken van deelnemers
waren de voornaamste)
Voor ons land was er tijdens de stemmingen uiteraard 1 belangrijke verkiezing waarop onze voorzitter Luc
Smeyers unaniem terug verkozen werd tot voorzitter van de USPE. Hij werd door de landen geprezen
voor zijn goede werk binnen de USPE.
We hebben tevens een nieuwe Deense Vice-President bij de USPE, nl Gunnar Andersen en de General
Treasurer, Harry Bruengger (Zwitserland) werd herverkozen.
Er werden 5 leden voor de Technische Commissie USPE aangesteld door het congres alsook 1 nieuwe
Finse bijzitter. De 2 aangestelde auditoren sloten het rijtje van de verkozenen.
De nieuwe ethische code van de USPE werd tevens goedgekeurd.
Verder werden diverse rapporten van de Secretary General, de General Treasurer, de auditors, de
Antidoping verantwoordelijke en de voorzitter toegelicht. Vervolgens werden een paar reglementen
aangepast om de politiesport nog beter te laten uitvoeren. De sportkalender tot en met 2025 werd
bekeken. Nederland zal het EK Triatlon organiseren in 2018 en Dublin checkt voor de marathon in 2018.
De website van de USPE kreeg een mobiele versie om zich op de smartphones en tablets nog beter in de
verf te plaatsen.
Het congres werd heel goed georganiseerd. Na de vlucht richting Berlijn had ik nog even tijd om de
loopschoenen aan te doen en kon ik zo een halve marathon lopen doorheen de stad. Een mooi mix werd
het tussen oude en moderne gebouwen in een historisch decor.
Tijdens het congres deed de USIP een voorstelling van hun 2de World Police Games in Abu Dhabi in
november 2017.
Het congres werd op zaterdag afgesloten in het Olympische Olympia Stadion met een diner in de Jesse
Owens lounge.
Verslag David Stevens
7. Beslissing van de DGA a.i. inzake het niet langer meer in rekening brengen van 24u
sportbeoefening per medewerker en per jaar als dienstprestatie
De RVB neemt kennis van de recente beslissing van de DGA a.i. inzake het niet langer meer in rekening
brengen van 24u sportbeoefening per medewerker en per jaar als dienstprestatie. Deze beslissing is van
toepassing vanaf vandaag 16.11.2016. Een nieuwe beleidslijn is aangekondigd. De RVB onderstreept het
belang van de fysieke en mentale paraatheid van de politie in deze moeilijke tijden. Sportbeoefening is
hierbij een perfect instrument.
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8. Fiets- en loopevenement tegen kanker – Nevele 23 september 2017
De RVB ondersteunt het voorstel van de ondervoorzitter om met steun van het gemeentebestuur van
Nevele en de Stichting tegen kanker een sportevenement te organiseren.
Met een combinatie van een 4u loop en een fietstocht (“sneukeltour”) wil men een breed publiek
aanspreken in de strijd tegen kanker.
De opbrengst is bestemd voor dit goede doel.
Doelgroep: alle leden van de geïntegreerde politie, hun familie en de bevolking in ’t algemeen.
De BPSB kan zich zo promoten als sportorganisator en voortbouwen op de goede traditie van de Running
for solidarity.
De penningmeester zal de verzekering contacteren.
De voorzitter zal de CG aanschrijven met de vraag om dit initiatief te ondersteunen (o.a. met publicatie via
de bestaande communicatiekanalen).
9. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 21 december 2016 om 16.00 uur RAC Brussel;
- vergadering RVB (kern) op ma 19 december 2016 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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