
1 

 

Belgische 
Politie 
Sport 
Bond 

 

 

Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering: 21 augustus 2017 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Carlos De Walsche, ondervoorzitter 
Lucien Taveirne, penningmeester 
David Stevens, sportsecretaris 
Leo Mares, secretaris 
 

Verontschuldigd:  
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
1. Sportkalender 
 
Deelname aan provinciaal kampioenschap (PK) 
 
De voorwaarden om deel te nemen aan een PK wordt bepaald door de woonplaats (plaats van 
inschrijving in bevolkingsregister). 
 
TC atletiek 
 
Vergadering technische commissie atletiek dd 25/07/17 
 
Aanwezigen: Patrick Degelas, Louise Winderickx, De Walsche Carlos 
Verontschuldigd: David Stevens, Evelyne Barbaix, Ben Benhaddou 
 

• Halve marathon: 
Er is het voorstel om een BK te organiseren op 03/06/18 in de PZ Lebbeke-Buggenhout. Er zijn geen 
andere kandidaten. De toewijzing van dit BK wordt bevestigd door de RVB. 
Van het BK in 2017 worden nog een verslag, foto's en een uitslag verwacht via Louise. 
Er worden volgend jaar verschillende halve marathons georganiseerd, nl.: 

1. PZ Noord 23/03/2018 provinciaal kampioenschap 
2. PZ Lebbeke-Buggenhout 03/06/2018 
3. PZ Leuven 24/06/2018 

Ook voor de halve marathons wordt een onderscheid gemaakt tussen senioren, veteranen en mannen, 
vrouwen (zelfde regeling als crosscup). 
De organisatoren voorzien bij voorkeur natura prijzen. 
Het is aangeraden om bij voorkeur infra te voorzien met kleedkamers en douches. 
Het inschrijvingsgeld wordt voor het moment bepaald door de organisatoren en er is geen eenvormigheid. 
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De TC adviseert om hierin toch een eenvormigheid te bekomen. 
 

• BK Cross 
BK cross in 2017 in Dour; in 2018 wordt dit voorzien in Kortenberg in maart; in 2019 wordt dit voorzien in 
De Panne in de week en in de namiddag en dus niet in de voormiddag en in het weekend, zoals initieel 
voorgesteld in 2018 te Roeselaere. 
 

• Crosscup 
06/10/17: Kortenberg: memorial Henri Mariën 
20/10/17: Gent 
17/11/17: Kasterlee 
26/11/17: Roeselaere 
09/02/18: Dour 
16/02/18: De Panne 
?: Affligem: (voorstel TC uitreiking crosscup, wordt bevestigd door RVB) 
?: Marche-en-Famenne 
16/03/18: Kortenberg; BK 2018. 
 

• Kastoestand: de daling van de kastoestand van de TC wordt besproken om de RVB. 
 

• EK marathon 2018: selectiecriteria 
Tot Apr 2018: mogelijkheid tot selectie 
De budgettering voor het EK kan gebeuren door Patrick Degelas tegen okt/nov 2017. 
 
BK halve marathon zaterdag 24 juni 2017 (PZ Leuven - Ludwig Hoeterickx). De RVB vraagt verslag en 
foto’s voor Infosport. 
 
TC Triatlon 
 
Deelname aan het EK triatlon van 24 tot 27 mei 2018 in Almere/Nederland werd bevestigd. 
 
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 fiets 
 
EK wielrennen 06-10 september 2018 te Herentals. 
 
De RVB heeft aan de USPE de organisatie van het EK wielrennen in 2018 bevestigd. Er hebben reeds 4 
landen hun deelname bevestigd (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België). 
De voorzitter zal met de PZ Neteland overleggen inzake logistiek en financiële ondersteuning voor het EK. 
De RVB bespreekt de totale budgettering. 
 
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. De RVB vraagt verslag en foto’s voor 
Infosport. 
 
BK 2018 op 01 juni 2018 opnieuw in Blegny. 
 

http://www.arroieper.be/
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TC volleybal 
 
PZ Wetteren/Laarne/Wichelen organiseerde het BK volleybal op 02 juni 2017. Met 20 deelnemende 
ploegen werd het BK opnieuw een groot succes! De RVB vraagt verslag en foto’s voor Infosport. 
 
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. 
De voorzitter heeft contact opgenomen met de kledijleverancier om de ontbrekende kledijstukken aan te 
vullen. 
De RVB bespreekt de afvaardiging en de financiering. Ter zake zullen verder de nodige contacten worden 
gelegd door voorzitter en penningmeester. 
 
TC tennis 
 
BK tennis dubbel op 15 september 2017 te Nijlen. 
 
TC golf 
 
BK golf op 26 september 2017 in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke (Golf Puyenbroeck 
Craenendam). De inschrijvingen lopen binnen. 
 
TC judo 
 
De TC stelt voor het volgende BK samen met een ander tornooi te organiseren om te besparen op de 
kosten van de medische diensten en de huur van de zaal. Dit tornooi gaat jaarlijks in april – mei te 
Lummen. 
De RVB vindt dit een goed voorstel en vraagt de sportsecretaris dit praktisch af te stemmen met de TC. 
 
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 heren en dames 
- EK tennis 
- EK basketbal 
- Sportkalender met EK en BK’s 
- Infosport 
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- Moving for solidarity 
- Financiën… 

 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand. 
De penningmeester suggereert de oprichting van een Politiesportfonds. 
De RVB stemt in om op 1 januari 2018 te starten met de nieuwe boekhouding. De penningmeester doet 
het nodige voor de aanschaf van de nieuwe software.  
 
4. Communicatie 
 
De volgende editie Infosport (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 (Kevin Struyf) 
- Aankondiging sportevenementen (sportsecretaris) 
- Loting EK basketbal 
- BK volleybal (PZ Wetteren/Laarne/Wichelen) 
- BK tafeltennis (Louise Vekemans) 
- BK tennis enkel (Kevin Struyf) 
- BK wielrennen (Ben Benhaddou) 
- BK MTB (Ben Benhaddou) 
- EK wielrennen oproep wielrenners en medewerkers (voorzitter) 
- Oproep zwemmen en badminton (sportsecretaris) 
- Duiding: dieet… (ondervoorzitter) 
- Moving for solidarity (ondervoorzitter) 
- Foto voorpagina: volleybalteam met bronzen medaille en gouden medaille tennis enkel heren 
- Interview Thomas Dehaen (PZ Brussel-Elsene) gouden medaille tennis heren enkel 
- Voorwoord voorzitter 
- Voorstelling FSPB en nieuwe voorzitter Marc Strobbe 

 
Bijkomende voorstellen / suggesties blijven steeds welkom. 
De ondervoorzitter informeert of er dit jaar nog een n° 7 zal verschijnen). 
 
5. 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. Op 06 september zal er op 
het CSD Gent een vergadering worden gehouden over de begeleiding met politieauto’s en -motoren. 
Een financiële prognose wordt besproken. 
 
Alle info voor de deelnemers wordt geplaatst op www.movingforsolidarity.be. 
 
6. EK wielrennen 2018 
 
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. 
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Organisatie EK 
De RVB bespreekt de organisatie van het EK. Een draaiboek zal verder uitgewerkt worden. Het parcours 
voor de tijd- en wegrit wordt uitgestippeld. De inschrijvingen zijn geopend: Duitsland, Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk bevestigden reeds hun deelname. 
Wielerlegende Rik Van Looy is gevraagd het peterschap op te nemen. 
 
7. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op dinsdag 04 september 2017 om 16.00 uur DGR Brussel. 
- vergadering RVB (kern) op dinsdag 3 oktober 2017 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
 
 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 


