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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
De RVB stemt in met het voorstel van de sportsecretaris om over te stappen naar de firma Michiels in
Elsene voor de levering van medailles en trofeeën.
1. Sportkalender
TC atletiek
Datum BK Triatlon 2017: 17 september 2017 te Mechelen (PZ MEWI).
Contactpersoon is Jonathan Pelgrims.
PZ Leuven (Ludwig Hoeterickx) stelde zich kandidaat voor het BK halve marathon op zaterdag 24 juni
2017. De sportsecretaris maakte deze kandidatuur over aan de TC.
Het BK marathon in Lier zal in aanmerking genomen worden als selectiecriterium voor het EK 2018. In
overleg met de TC zullen bepaalde criteria eventueel worden herbekeken.
De sportsecretaris nam deel aan het BK Cross te Dour. De wedstrijd werd goed georganiseerd op een
mooi en hard parcours. Er was een mooie opkomst. De RVB feliciteert de sportsecretaris met zijn
overwinning bij de senioren.
PZ RIHO stelde zich kandidaat om het BK Cross 2018 in Roeselare te organiseren. Contactpersoon is
Wim Coussement.
Triatlon
PZ RIHO stelde zich kandidaat voor de organisatie van het BK triatlon in 2018. Dit BK zal geïntegreerd
worden in de Izegemse triatlon die jaarlijks doorgaat en in 2017-2018 tevens het BK triatlon behelst.
Contactpersoon is INP Maarten Casteleyn, T 051/26 26 20, maarten.casteleyn@politiezoneriho.be . De
sportsecretaris maakte de kandidatuur over aan de TC.
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Ben Benhaddou contacteerde de sportsecretaris over het EK triatlon dat van 24 t/m 27 mei 2018 in
Almere (Nederland) doorgaat. De RVB vraagt de TC om een voorstel (selectieprocedure, samenstelling
selectie, financiering, ed.) over te maken aan de sportsecretaris. Beide BK’s (2017 en 2018) en een vrij te
kiezen wedstrijd kunnen dienen als selectiewedstrijden.
TC voetbal
PZ RIHO maakte het aanvraagformulier voor het PK 2017 voetbal over. De PZ RIHO zal dit organiseren in
het sportstadion van KFC Izegem op 28 april 2017. De wedstrijd is voorbehouden voor alle politiezones
binnen de provincie West-Vlaanderen. Eveneens worden de verschillende diensten van de federale politie
binnen de provincie uitgenodigd (AIK, CIC, CSD, FGP). Het is de bedoeling dit PK elk jaar te organiseren.
De RVB zal deze organisatie ondersteunen. De sportsecretaris zal dit verder afspreken.
Contactpersoon is INP Maarten Casteleyn, T 051/26 26 20, maarten.casteleyn@politiezoneriho.be .
TC fiets
In Maldegem werd op 22 januari een cyclocross wedstrijd gereden. De RVB vraagt aan de TC een
verslag en graag ook foto’s voor Infosport.
Ben Benhaddou wil op 15 september 2017 het BK MTB organiseren in Lichtaart.
TC tafeltennis
Het BK tafeltennis wordt op 02 juni 2017 in Blegny georganiseerd.
TC volleybal
De nationale ploeg plaatste zich rechtstreeks voor de eindronde van het EK volleybal van 24 t/m 31 mei
2017 in Bulgarije. Ons team won de voorronde in Profondeville met overtuigende zeges tegen Finland en
Nederland. De RVB feliciteert het ganse team met de puike sportieve prestatie en dankt de organisatoren,
en Vincent Marchal in het bijzonder, voor de prima organisatie. De RVB ontving ook een dankbrief van de
USPE afgevaardigde.
De voorzitter en penningmeester zullen zo spoedig mogelijk met Vincent Marchal (PZ Namen) afspreken
voor de deelname aan de eindronde in Varna. De voorzitter zal alle korpschefs en directeurs van de
geselecteerden schriftelijk om faciliteiten verzoeken voor deelname aan de eindronde.
PZ Wetteren/Laarne/Wichelen zal de organisatie van het BK volleybal op 02 juni 2017 op zich nemen.
TC basketbal
De RVB zal zo spoedig mogelijk met Bjorn Mus afspreken voor de deelname aan de eindronde van het
EK basketbal in Athene. Mogelijk kan dit gecombineerd worden met de training van de nationale ploeg
op 29 maart 2017. De RVB nodigt Bjorn uit om rond 18u30 langs te komen.
TC tennis
De TC tennis maakte een voorstel over i.v.m. de deelname aan het EK 2017 in Boedapest van 23 t/m 30
juni 2017. 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 stemde in met het voorstel. De namen van de delegatie dienen op 1 mei 2017 overgemaakt aan
de USPE. De penningmeester zal de TC tennis contacteren.
TC judo
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De RVB evalueerde met de TC de kosten en baten van het voorbije BK in Leuven. Dit kost inderdaad geld
voor scheidsrechters, eerste hulp en zaal. Het aantal deelnemers blijft beperkt maar steeg wel in
vergelijking met het eerste jaar. Het blijft echter moeilijk om een groot aantal deelnemers bij elkaar te
krijgen. Deze vechtsport in competitievorm is immers niet erg laagdrempelig. Enkel de collega’s en
militairen die deelnemen aan wedstrijden in het reguliere circuit zullen inschrijven voor ons BK.
Dit maakt wel dat we op ons tornooi een degelijk niveau van judo zien.
De RVB en TC zullen bekijken wat mogelijk (integratie in een andere wedstrijd? Sponsoring?...) is en
hopen dat we de traditie van het BK voor politiediensten kunnen verderzetten.
TC golf
De sportsecretaris gaf de namen van de geïnteresseerde collega’s door aan Gunther Matthijs (WPR
Wetteren) en Rik Van Cauter (PZ Lokeren). Zij zoeken naar een geschikte datum in de maanden mei, juni
of september om een eerste golfwedstrijd te organiseren. Dit zou in het provinciaal domein Puyenbroeck
in Wachtebeke kunnen plaatsvinden. Bij die gelegenheid kan er ook een infomoment voorzien worden,
waarbij de TC golf wordt voorgesteld en er gepeild kan worden naar de interesse.
TC muurklimmen
De sportsecretaris bekijkt een piste om een technische commissie muurklimmen op te richten. De
bedoeling is zoals in de sporttak van de golfsport een nieuwe sport te introduceren in de hoop dat
collega's intekenen op dit aanbod. De bedoeling voor 2017 is het inrichten van een BK. De sportsecretaris
onderhandelt met Stephan Muyldermans hieromtrent.
2. Koepeloverleg
Volgend koepeloverleg op 24 april 2017 om 16.00 uur RAC Brussel. De voorzitter contacteert de collega’s
van de FSPB. Te bespreken: steun ADEPS aan FSPB?
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand.
De voorzitter zal de afrekening 2016 overmaken aan de Federale politie. De RVB zal een extra steun
vragen voor 2017 (deelname 2 nationale ploegen aan EK).
De voorzitter beantwoordde het mailbericht van SCK FEDPOL BRUNAT VZW over sporturen en de GPI
37. De vraag handelt over 2 verschillende zaken:
• Intern besluit DGA om medewerkers sporturen te verlenen (dat thans opgeschort is)
• GPI 37 die de korpschef (voor de Lokale politie) of de dienstchef (voor de Federale politie) nog
steeds mogelijkheden biedt om faciliteiten te verlenen.
De jaarlijkse 24 sporturen die personeelsleden van de Federale Politie kregen, werden blijkbaar met de
nota DGA/DIR /2016 /8001, opgeschort. Deze uren mogen blijkbaar niet meer gebruikt worden voor
activiteiten van sportkringen zoals jullie VZW. Deze nota heeft geen betrekking op de activiteiten ingericht
door de BPSB.
De omzendbrief GPI 37 (zie bijlage) geldt voor de geïntegreerde politie en laat toe dat korpschefs of
dienstchefs faciliteiten (diensturen, voertuig…) verlenen om hun medewerkers te laten deelnemen aan
tornooien, BK, EK… die voor het merendeel door de BPSB en haar clubs ingericht worden. Dit staat los
van die nieuwe nota maar hangt natuurlijk af van de mogelijkheden en de houding van de chefs in kwestie
(sportminded, overtuigd van het nut van teamsport voor teambuilding, het nut van sport voor de
gezondheid en lager ziekteverzuim, het verwerken van stress etc.).
Onze ervaring leert dat heel wat chefs overtuigd zijn van de positieve invloed van sport voor de mentale
en fysieke gezondheid van hun medewerkers. Zij verlenen dan ook binnen de mogelijkheden van hun
diensturen, transportmogelijkheden… aan hun sportieve medewerkers. Zij interpreteren de GPI 37
meestal ruim (voor alle sportdisciplines die nuttig zijn voor de politie, dus niet beperkt tot schieten,
zwemmen of cross). De toestemming van de dienstoverste of korpschef is dus belangrijk. Bovendien kan
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een sportongeval als arbeidsongeval geïnterpreteerd worden, wat dus een ruimere interpretatie toelaat.
Samengevat: de nota is een spijtige zaak voor de collega’s van DGA maar niet van toepassing op
de BPSB. Dienstchefs kunnen op basis van de GPI 37 nog steeds faciliteiten geven voor bv. de
deelname van een ploeg aan een BK voor de politie.
4. Sport Vlaanderen e.a. overheden / partners
De voorzitter en penningmeester maken de noodzakelijke documenten (ledenlijst, beleidsplan) voor Sport
Vlaanderen over. De penningmeester vroeg de clubs om het Rijksregisternummer op te geven per lid. Dit
is noodzakelijk voor onze aangifte aan Sport Vlaanderen.
De voorzitter en penningmeester zullen ook het nodige doen voor de financiële steun vanuit het BOIC
voor 2017.
5. Communicatie
De Nederlandstalige uitgave Infosport (n° 4) is verspreid. De volgende editie van Infosport is voorzien
voor april 2017.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Voorstelling sportieve PZ RIHO
- Resultaat voorronde EK volleybal
- Aankondiging sportevenementen
- Praktische informatie solidariteitsactie Nevele (ondervoorzitter)
- Nieuwe dopinglijst – TUE (sportsecretaris)
- Klimsport – de sportsecretaris contacteert Stephan Muyldermans (PZ Namen)
- Krachttraining (wordt in volgende editie voorzien)
- Foto voorpagina: p.m.
Bijkomende voorstellen / suggesties blijven steeds welkom.
De voorzitter zal een publiciteitsdossier laten opmaken voor Infosport. De ondervoorzitter zal dit
voorbereiden.
6. 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 vroeg de CG om dit initiatief moreel te ondersteunen (o.a. met publicatie via de bestaande
communicatiekanalen en inzet PR dienst GIP). De ondervoorzitter zal dit verder praktisch afspreken.
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7. Volgende vergaderingen
- vergadering RVB (kern) op woensdag 29 maart 2017 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk) –
gecombineerd met bespreking EK basketbal met Bjorn Mus.
- koepeloverleg op 24 april 2017 om 16.00 uur RAC Brussel.

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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