
1 

 

Belgische 
Politie 
Sport 
Bond 

 

 

Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering: 15 mei 2017 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Carlos De Walsche, ondervoorzitter  
Lucien Taveirne, penningmeester 
Leo Mares, secretaris 
 

Verontschuldigd: David Stevens, sportsecretaris 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
1. Sportkalender 
 
TC atletiek 
 
BK halve marathon op zaterdag 24 juni 2017 (PZ Leuven - Ludwig Hoeterickx). De sportsecretaris 
bestelt de medailles. 
 
BK halve marathon op 3 juni 2018 (kandidaat PZ Lebbeke-Buggenhout). 
 
Selectiecriteria voor EK marathon 2018 te Dublin: heren 2.50 uur / dames 3.10 uur. 
 
PZ RIHO stelde zich kandidaat om het BK Cross 2018 in Roeselare te organiseren. Contactpersoon is 
Wim Coussement. Inmiddels stelde ook Kortenberg (Louise) zich kandidaat. Te bespreken in TC atletiek. 
 
Triatlon 
 
BK Triatlon 2017: 17 september 2017 te Mechelen (PZ MEWI - Jonathan Pelgrims). 
 
BK triatlon in 2018. Dit BK zal geïntegreerd worden in de Izegemse triatlon. Contactpersoon is INP 
Maarten Casteleyn, T 051/26 26 20, maarten.casteleyn@politiezoneriho.be. 
 
EK triatlon van 24 t/m 27 mei 2018 in Almere (Nederland). De TC triatlon stelt volgende selectiecriteria 
voor: 
- Deelname aan het BK Triatlon 2017 te Mechelen 
- Verder nog 2 vrij te kiezen wedstrijden (1/8ste) met minimum aankomsttijden 1u05 voor heren en 1u15 
voor dames 
- Financiële bijdrage van de atleet. 
- Blessures of ziekte (als men niet aan het BK kan deelnemen) dient men aan te tonen door het 
voorleggen van een medisch attest. 

http://www.arroieper.be/
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De TC zal in de mate van het mogelijke ook een kleine financiële bijdragen per atleet geven. 
De RVB zal de criteria via Infosport te verspreiden. 
 
TC voetbal 
 
PZ RIHO organiseerde op 28 april 2017 het PK voetbal. 
De RVB vraagt aan de organisatoren om een verslag, uitslagen en foto’s over te maken voor Infosport. 
Contactpersoon is INP Maarten Casteleyn, T 051/26 26 20, maarten.casteleyn@politiezoneriho.be. 
 
TC fiets 
 
EK wielrennen 06-10 september 2018 te Herentals. 
 
Het BK MTB zal door de TC triatlon georganiseerd worden op 8 september 2017 in Lichtaart. 
 
Het BK wielrennen wordt door Ben Benhaddou georganiseerd op 1 juli 2017 in Olen. 
 
TC tafeltennis 
 
Het BK tafeltennis wordt op 02 juni 2017 in Blegny georganiseerd. 
 
TC volleybal 
 
De nationale ploeg betwist de eindronde van het EK volleybal van 24 t/m 31 mei 2017 in Bulgarije. 
 
PZ Wetteren/Laarne/Wichelen organiseert het BK volleybal op 02 juni 2017. 
 
TC basketbal 
 
De nationale ploeg betwist de eindronde van het EK basketbal in Athene van 23 t/m 30 september 
2017. De RVB vernam dat een ex-prof, die deel uitmaakte van de Belgian Lions, zijn politieopleiding 
aanvatte. De RVB meent dat de nationale ploeg uit de beste spelers moet bestaan en vraagt de TC hem 
op te roepen voor de trainingen. De penningmeester heeft dit besproken met Bjorn Mus en Dany Van 
Landeghem. Betrokken speler werd inmiddels door de TC gecontacteerd. 
 
TC tennis 
 
BK tennis enkel op 15 juni 2017 te Wommelgem. 
 
BK tennis dubbel op 15 september 2017 te Nijlen. 
 
De BPSB neemt deel aan het EK 2017 in Boedapest van 23 t/m 30 juni 2017. De voorzitter heeft de 
namen van de delegatie overgemaakt aan de USPE. De voorzitter informeerde de TC tennis. De 
penningmeester zal de TC tennis contacteren over de praktische regeling. 
 
TC golf 
 
De sportsecretaris meldt dat Gunther Matthijs (WPR Wetteren) en Rik Van Cauter (PZ Lokeren) in 
september een eerste golfwedstrijd willen 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. De voorzitter meldt dat 
de golfsport ook kans maakt om opgenomen te worden in de USPE sportkalender (ter vervanging van 
atletiek). 
 
TC muurklimmen 
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De sportsecretaris besprak de oprichting van een TC en de organisatie van een wedstrijd (BK) met 
Stephan Muyldermans (PZ Namen). Dit verliep positief. 
 
2. Koepeloverleg 
 
Het koepeloverleg vond op 2 mei 2017 om 16.00 uur plaats bij DGR Brussel. 
Werden besproken: 

- Goedkeuring verslag 
- Voorronde EK volleybal 
- Sportkalender met EK en BK’s 
- Infosport 
- Moving for solidarity 
- Verzekeringscontract Ethias 
- Steun ADEPS aan FSPB. 

 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand. 
 
De penningmeester zal de IF bijkomende informatie verschaffen over de subsidie voor 2016. 
 
De penningmeester suggereert de oprichting van een Politiesportfonds. 
 
4. Sport Vlaanderen e.a. overheden / partners 
 
De erkenning van de NBPSB door BLOSO en de daaraan verbonden organisatorische en administratieve 
verplichtingen wordt herbekeken. 
 
5. Communicatie 
 
De volgende editie van Infosport (n° 5) is voorzien voor mei 2017. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Resultaat voorronde EK volleybal 
- Aankondiging sportevenementen 
- Praktische informatie solidariteitsactie Nevele (ondervoorzitter) 
- Nieuwe dopinglijst – TUE (sportsecretaris) 
- Klimsport  
- Krachttraining  
- Foto voorpagina: Stephan Muyldermans 
- Voorwoord voorzitter 
- Voorstelling FSPB en nieuwe voorzitter Marc Strobbe 

 
Bijkomende voorstellen / suggesties voor de editie september 2017 blijven steeds welkom. 
 
Verspreiding Infosport aan gepensioneerde collega’s via website. 
 
Er wordt afgesproken steeds de 4 meest recente exemplaren van Infosport op de website te plaatsen 
(gezien grootte bestanden en kosten verbonden aan extra opslagruimte). 
 
6. Fiets- en loopevenement tegen kanker Moving for solidarity – Nevele 23 september 2017 14-18u 
 
De ondervoorzitter volgt dit verder op. Hij besprak de ondersteuning met lokale medewerkers in Nevele. 
De voorzitter zal brieven verzenden voor de aanvraag van de toelating van het evenement aan de 
betrokken gemeentebesturen, om de regionale sportfederaties te informeren en voor de aanvraag van 
begeleiding met politiemotoren. Er zal beroep gedaan worden op de verzekering Sport Vlaanderen 
(evenement sport voor allen). 
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Er wordt aan de penningmeester gevraagd het evenement ook bij Ethias aan te melden m.b.t. de BA-
polis. 
 
Alle info wordt geplaatst op www.movingforsolidarity.be. 
 
De ondervoorzitter contacteerde SSDGPI met de vraag het evenement te ondersteunen met catering. 
 
De wereldkampioene boksen, Delfine Persoon, heeft het meterschap aanvaard voor onze actie. Delfine 
zal dus ook aanwezig zijn op 23 september 2017. 
 
7. EK wielrennen 2018 
 
De voorzitter informeerde de USPE over de organisatie van het EK van 6 t/m 10 september 2018 in de PZ 
Neteland. Hij zal de gemeentebesturen contacteren. Het is opportuun om Stef D’hoore op een volgende 
RVB uit te nodigen om de selectiecriteria en de voorbereiding te bespreken. 
 
8. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op dinsdag 04 september 2017 om 16.00 uur DGR Brussel. 
- vergadering RVB (kern) op maandag 26 juni 2017 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
- algemene vergadering op 19 juni 2017 te 14.00 uur (bondsgebouw Wilrijk) 
 
 
 
 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 


