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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
USPE sportkalender
2017
Volleyball Men => Brons voor de Belgische ploeg! Proficiat!
Varna/Bulgaria
24th – 31st May
Tennis => Belgische ploeg strijdt voor goud en brons!
Budapest/Hungary
23rd – 30th June
Basketball Men => Belgische ploeg verdedigt bronzen medaille (2013)
Athens/Greece
23rd – 30th September
2018
Triathlon => Selectiecriteria werden verspreid via Infosport
Almere/Netherland
24th – 27th May
Cycling => Belgische ploeg verdedigt bronzen medaille in wegrit (2012)
Herentals/Belgium
06th – 10th September
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Marathon
Ireland is checking
TC atletiek
BK halve marathon zaterdag 24 juni 2017 (PZ Leuven - Ludwig Hoeterickx). De RVB vraagt verslag en
foto’s voor Infosport.
BK halve marathon op 3 juni 2018 (kandidaat PZ Lebbeke-Buggenhout). Wordt aan TC voorgelegd.
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
en koepel.
Triatlon
BK Triatlon 2017: 17 september 2017 te Mechelen (PZ MEWI - Jonathan Pelgrims).
BK triatlon in 2018. Dit zal geïntegreerd worden in de Izegemse triatlon. Contactpersoon is INP Maarten
Casteleyn, T 051/26 26 20, maarten.casteleyn@politiezoneriho.be. Wordt aan TC voorgelegd voor
verdere opvolging.
TC voetbal
PZ RIHO organiseerde op 28 april 2017 het PK voetbal. De RVB vroeg de organisatoren om een verslag,
uitslagen en foto’s over te maken voor Infosport. Contactpersoon is INP Maarten Casteleyn.
TC fiets
Het BK wielrennen wordt door Ben Benhaddou georganiseerd op 1 juli 2017 in Olen.
EK wielrennen 06-10 september 2018 te Herentals.
Om publiciteit te maken voor dit EK zal een politieteam (Ben Behaddou van PZ regio Turnhout, Jo
Lemmens van PZ Neteland en Yve Neefs van PZ Geel-Laakdal-Meerhout) op 27 juli 2017 deelnemen
aan een bedrijvenwedstrijd als voorwedstrijd voor het natourcriterium in Herentals. Uitrusting nog te
voorzien.
Het BK MTB zal door de TC triatlon georganiseerd worden op 8 september 2017 in Lichtaart.
TC tafeltennis
Het BK tafeltennis werd op 02 juni 2017 in Blegny georganiseerd. De RVB heeft mogen vernemen dat dit
een groot succes is geworden, mede dankzij een prima organisatie.
TC volleybal
De nationale ploeg heeft de eindronde van het EK volleybal betwist van 24 t/m 31 mei 2017 in Bulgarije.
Onze nationale ploeg behaalde een prachtig resultaat en kwam huiswaarts met een bronzen medaille. Zij
moesten slechts één enkele keer een nederlaag incasseren. De RVB wenst onze nationale ploeg dan ook
van harte te feliciteren met dit uiterst succesvolle EK.
PZ Wetteren/Laarne/Wichelen organiseerde het BK volleybal op 02 juni 2017. Met 20 deelnemende
ploegen werd het BK opnieuw een groot succes!
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PZ RIHO heeft zich kandidaat gesteld om het BK volleybal te organiseren in 2018.
Dit zal worden besproken op het koepeloverleg van 04 september 2017.
Gezien de PZ RIHO de reservatie van de recreatieve zaal asap moet bevestigen, wordt aan de
sportsecretaris gevraagd de PZ onmiddellijk na het koepeloverleg te informeren.
TC basketbal
De nationale ploeg betwist de eindronde van het EK basketbal in Athene van 23 t/m 30 september
2017. Inmiddels werd onze ploeg geloot in een pool met Nederland, Frankrijk en Hongarije. Wij wensen
hen alle succes toe!
TC tennis
Het BK tennis enkel op 15 juni 2017 te Wommelgem kende een mooie bezetting en is succesvol
verlopen. De RVB vraagt verslag en foto’s voor Infosport.
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.
Aandacht: inmiddels bereikte Thomas Dehaen (PZ Brussel-Elsene) de finale van heren enkel. Hij speelt
tegen een Oostenrijkse collega voor goud! In heren dubbel spelen Thomas Dehaen en Davy Sels (SPC
Antwerpen) voor brons tegen een Duits duo. In dames enkel bereikte Kirsten Langmak (PZ HeusdenZolder) de halve finale van de troosting. De RVB wenst onze nationale ploeg dan ook van harte te
feliciteren met dit uiterst succesvolle EK en duimt voor goud en brons!
TC golf
De sportsecretaris vergaderde met de TC Golf en ontwierp een affiche voor het 1e BK Golf. Dit wordt op
26 september 2017 georganiseerd door Gunther Matthijs (WPR Wetteren) en Rik Van Cauter (PZ
Lokeren) in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke (Golf Puyenbroeck Craenendam). De
opname van de aankondiging lukt spijtig genoeg niet in Infosport (editie n° 6 verschijnt begin oktober).
Daarom is de verspreiding van de affiche via mailing aan alle politiediensten wenselijk om zoveel mogelijk
collega’s te bereiken.

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). Hij zal eerst initiaties muurklimmen trachten te plannen en rekening
houdend met de belangstelling een BK Muurklimmen inrichten.
BK zwemmen
De sportsecretaris zal een oproep plaatsen in Infosport om de zwemsport binnen de politie opnieuw te
lanceren. Doel is om opnieuw een jaarlijks BK te kunnen organiseren.
Badminton
De sportsecretaris zal ook oproep plaatsen in Infosport om te peilen naar de interesse voor badminton.
Onze Franstalige collega’s zouden een BK willen organiseren. Dit wordt besproken op de volgende
koepel.
2. Koepeloverleg
Het volgend koepeloverleg vindt op 4 september 2017 om 16.00 uur plaats bij DGR Brussel.
Worden besproken:
- Goedkeuring verslag
- EK volleybal
- EK tennis
- EK basketbal
- Sportkalender met EK en BK’s
- Infosport
- Moving for solidarity
- Financiën…
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand.
De penningmeester verschafte de IF bijkomende informatie over de subsidie voor 2016.
De ondervoorzitter contacteerde de Federale Politie voor de subsidie voor 2017.
De penningmeester suggereert de oprichting van een Politiesportfonds.
4. Sport Vlaanderen e.a. overheden / partners
De erkenning van de NBPSB door Sport Vlaanderen en de daaraan verbonden organisatorische en
administratieve verplichtingen wordt herbekeken (zie verslag Algemene Vergadering van 19 juni 2017).
De voorzitter zal een schrijven richten aan Sport Vlaanderen en de Minister van Sport.
De sportsecretaris vulde een vragenlijst in op vraag van Sport Vlaanderen en ICES n.a.v. de
getuigenissen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.
5. Communicatie
Infosport (n°5) is verschenen.
De volgende editie (n° 6) is voorzien voor oktober 2017.
Deadline voor indienen van verslagen, foto’s en resultaten: 15 september 2017.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
- EK volleybal
- EK tennis
- Aankondiging sportevenementen
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Loting EK basketbal
BK volleybal
BK tafeltennis
BK tennis enkel
EK wielrennen oproep wielrenners en medewerkers
Oproep zwemmen en badminton
Duiding: diëet…
Moving for solidarity (ondervoorzitter)
Foto voorpagina: volleybalteam met bronzen medailles
Voorwoord voorzitter
Voorstelling FSPB en nieuwe voorzitter Marc Strobbe

Bijkomende voorstellen / suggesties blijven steeds welkom.
De 4 meest recente exemplaren van Infosport worden op de website geplaatst.
6. Fiets- en loopevenement tegen kanker Moving for solidarity – Nevele 23 september 2017 14-18u
De ondervoorzitter volgt dit verder op. Hij vergaderde met lokale medewerkers in Nevele. De voorzitter
verzond brieven voor de aanvraag van de toelating van het evenement aan de betrokken
gemeentebesturen. Van het merendeel ontvingen wij reeds een positief antwoord. De ondervoorzitter
informeerde de lokale en regionale sportfederaties. Een vergadering is gepland over de begeleiding met
politiemotoren. De penningmeester zal het evenement ook bij Ethias aanmelden.
Alle info wordt geplaatst op www.movingforsolidarity.be.
De ondervoorzitter contacteerde SSDGPI met de vraag het evenement te ondersteunen met catering. Dit
bleek niet mogelijk. Een tussenkomst voor teambuilding is mogelijk doch dient nog administratief
geregeld.
7. EK wielrennen 2018
De RVB bespreekt de organisatie van het EK van 6 t/m 10 september 2018 in de PZ Neteland met Stef
D’hoore, voorzitter van de TC Fiets.
Selectie team
In Infosport zal een oproep voor wielrenners verschijnen. Stef zal deze voorbereiden.
Via flyers/affiches zal eveneens een oproep voor wielrenners gebeuren in de politiescholen. De voorzitter
laat deze voorbereiden op basis van het artikel van Stef.
Stef zal ook een mailing versturen aan de gekende wielrenners.
Stef zal een voorstel van selectiecriteria (wedstrijden) en voorbereiding voorleggen aan de RVB.
Organisatie EK
De RVB bespreekt de organisatie van het EK. Een draaiboek zal verder uitgewerkt worden op basis van
de input van Stef en de puike voorbereiding door Jeroen De Smet van het oorspronkelijk geplande EK
2016 in Erpe-Mere.
In Infosport zal een oproep verschijnen voor medewerkers (motorrijders, signaalgevers, logistiek,
transport, communicatie…).
8. BOIC
De voorzitter vertegenwoordigde de BPSB op de algemene vergadering van het BOIC op 2 juni 2017.
8. Algemene vergadering
Onze algemene vergadering ging door op 19 juni 2017 in Wilrijk.
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8. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op dinsdag 04 september 2017 om 16.00 uur DGR Brussel.
- vergadering RVB (kern) op maandag 24 juli 2017 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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