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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
TC atletiek
EK marathon 2018: selectie mogelijk tot april 2018. De sportsecretaris zal verder met Patrick De Gelas
afspreken inzake de budgettering. De sportsecretaris zal ook de 4 kandidaten die reeds voldoen aan de
vooropgestelde selectiecriteria contacteren.
De voorzitter meldt dat de Ierse inrichter van de USPE tot november tijd kreeg om de organisatie te
bevestigen. Bij gebreke aan tijdige bevestiging zal het EK mogelijk doorgaan in Turijn op 4 november
2018 of uitgesteld worden.
EK triatlon van 24 tot 27 mei 2018 in Almere/Nederland.
De voorzitter meldde de USPE en Nederland reeds dat wij deelnemen aan het EK. Thans dient
opgegeven met hoeveel atleten. De namen dienen nog iets later doorgegeven.
De TC maakte op voorstel van de sportsecretaris een voorselectie over:
Heren:
1. Bosmans Lucas (winnaar BK politie in 1u00'54").
2. De Bakker Bram (2e plaats BK politie in 1u04'04").
3. Creminger Bart (3e plaats BK politie in 1u04'55").
4. Amato Raphaël (geen deelname BK wegens dienst, in 2014 Belgisch Kampioen politie in 57'!
Reserve:
1. Gabriel David (4e op BK in 1u06'02".
2.Jonathan Pelgrims (5e op BK in 1u06'20".
Dames:
1. Weyn Shelsea (winnares BK politie in 1u12'21".
2. Bosch Evelyn (2e op BK in 1u12'38".
De RVB is principieel akkoord om een delegatie met 4 atleten en 2 atletes af te vaardigen. De selectie zal
nog budgettair (voorstel inschrijving en verblijf voor BPSB en verplaatsing in eigen beheer) getoetst
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worden en kan nog wijzigen. De voorzitter en sportsecretaris regelen de verdere inschrijving.
BK Triatlon 2017: 17 september 2017 te Mechelen. Er is slechts 1 foto overgemaakt voor Infosport. De
RVB vraagt de TC triatlon bij de deelnemers nog dringend enkele bijkomende foto’s op te vragen voor
publicatie. Deze mogen overgemaakt worden aan de ondervoorzitter (bv. via WeTransfer of
ondervoorzitter@bpsb.be).
BK triatlon 2018 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.
BK Trail op 10 maart 2018 PZ Gent
Op 10 maart 2018 wordt de 5e Blaarmeersentrail georganiseerd op de Blaarmeersen te Gent. Er is een
trailrun over 18 km (6 ronden van 3 km), ofwel individueel 18 km ofwel per estafetteploeg van 2 tot max. 6
personen voorzien.
TC fiets
EK wielrennen 06-10 september 2018 in PZ Neteland.
Selectie team
In Infosport verscheen een oproep voor wielrenners. 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 D’hoore. 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 wordt verder uitgewerkt. Het parcours voor
de tijd- en wegrit werden uitgestippeld. De aanvragen voor de gemeentelijke toelatingen werden
ingediend. Reeds 19 landen bevestigden hun deelname. Wielerlegende Rik Van Looy is gevraagd het
peterschap op te nemen.
Als gevolg van de oproep vanuit de BPSB, hebben Ben Benhaddou Jurgen Keynen (PZ Bodukap)
inmiddels ter beschikking gesteld om te helpen. De voorzitter zal betrokkene contacteren om later verder
concreet af te spreken. Uiteraard blijven andere helpende handen zeer welkom.
BK cyclocross 03 februari 2018 in Maldegem
De politie Maldegem heeft dit jaar voor de eerste maal op kleine schaal een cyclocross wedstrijd ingericht
voor de leden van hun zone en de aanpalende zones. Dit was een waar succes want er namen daar een
vijftigtal personen aan deel. Een week eerder konden wij op nagenoeg hetzelfde parcours in
samenwerking met de LRC ook een wedstrijd laten doorgaan die openstond voor de politiediensten maar
die werd verreden om 10.00 uur ‘s morgens en er kwamen maar een 15-tal politiemensen op af. Stef
D’hoore heeft contact opgenomen met Colin Bauwens (PZ Maldegem). Hij is bereid om een bijkomende
wedstrijd in te richten en die wedstrijd zou dan het BK voor politiediensten zijn. De wedstrijd gaat door op
03.02.18 (de zaterdag van de wereldkampioenschappen veldrijden) Daarna worden er nog 2 recreatieve
veldritten gereden die opengesteld worden voor leden van de brandweer en politie (een voor mannen van
25 minuten en een voor vrouwen van 20 minuten). Het is de bedoeling dat niet echt geoefende personen
eens kennis kunnen maken met een 'echt veldritparcours'. De woensdag nadien gaat op hetzelfde
parcours de Bricocross van Maldegem.
BK mountainbike 20 juli 2018
Op 21 en 22 juli 2018 wordt door ‘Veld en Wegritcomité Hooglede-Gits, op de Rode Berg – Westouter’ het
BK Mountainbike ingericht. Op vrijdag 20 juli 2018 in de namiddag zijn de accommodaties en het parcours
nog volledig vrij. Ann Desmet, FGP West-Vlaanderen, stelt voor om deze namiddag het Belgisch
kampioenschap voor politiediensten en hulpdiensten in te richten. Vanuit de brandweer is er al een zekere
interesse om hieraan mee te werken. De sportsecretaris zal met betrokken contact opnemen.
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Aankondiging Tour de Blauw (politie Nederland)
In 2018 wordt voor de 10e keer de fietssponsortocht Tour de Blauw georganiseerd. Voor meer info:
www.stichtingblauw.nl
Vraag m.b.t. wedstrijden BMX
Een collega van de PZ Kempen N-O heeft aan de BPSB gevraagd of wij wedstrijden voor BMX
organiseren. De voorzitter heeft de werking van de BPSB aan de aanvrager toegelicht (tot op heden geen
wedstrijden BMX).
TC tafeltennis
Het BK tafeltennis werd op 02 juni 2017 in Blegny georganiseerd. De RVB vraagt verslag en foto’s voor
Infosport.
BK tafeltennis gaat op 01 juni 2018 opnieuw door in Blegny.
TC volleybal
PZ Wetteren/Laarne/Wichelen organiseerde het BK volleybal op 02 juni 2017. De RVB vraagt verslag en
foto’s voor Infosport. De RVB vraagt de secretaris de inrichter te contacteren.
PZ RIHO zal het BK volleybal organiseren in 2018. Dit werd goedgekeurd op het koepeloverleg van 04
september 2017. De sportsecretaris informeerde de inrichter.
TC basketbal
De RVB zal de TC basketbal uitnodigen voor een evaluatie van het EK (voorbereiding, verloop en
toekomst) op een volgende vergadering van de RVB.
TC tennis
Het BK tennis dubbel ging met succes door op 15 september 2017 te Nijlen. De RVB vraagt nog foto’s
over te maken aan de sportsecretaris voor Infosport.
TC golf
Het eerste BK golf ging succesvol door op 26 september 2017 in het provinciaal domein Puyenbroeck in
Wachtebeke (Golf Puyenbroeck Craenendam). De opkomst was prima (49 deelnemers). Men kijkt al uit
naar de volgende wedstrijden en er is reeds contact met de Nederlandse collega's om volgend jaar een
interland te organiseren. De RVB vraagt tijdig een aanvraag over te maken aan de sportsecretaris. De
RVB zal op vraag de TC een gold card aanvragen voor de prospectie van de toekomstige wedstrijden.
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. Inmiddels werden met Dimitri Vandevenne de nodige afspraken gemaakt.
TC schieten
De BPSB ontving een uitnodiging voor de 41e Internationale Schietwedstrijd EPP van de lokale politie
Antwerpen op zaterdag 16 december 2017. De BPSB zal dit op haar website publiceren. De
sportsecretaris zal bij de organisator informeren of er interesse is om de TC schieten nieuw leven in te
blazen.
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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. Er hebben inmiddels 2 collega’s
geïnformeerd m.b.t. de inrichting van een zwemwedstrijd en ook inzake de werking van een TC
zwemmen.
TC badminton
Het BK badminton zal op 15 december 2017 plaatsvinden in Fléron. Dit wordt opgenomen in de
sportkalender.
2. Koepeloverleg
Het volgend koepeloverleg vindt op 4 december 2017 om 16.00 uur plaats bij DGR Brussel.
Worden besproken:
- Goedkeuring verslag
- 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 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° 7) is voorzien voor januari 2018.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
- Voorwoord voorzitter
- BK volleybal (PZ Wetteren/Laarne/Wichelen)
- BK tafeltennis (Louise Vekemans)
- BK tennis enkel en dubbel (Kevin Struyf)
- EK wielrennen oproep wielrenners en medewerkers (voorzitter)
- Moving for solidarity (ondervoorzitter)
- Foto voorpagina (Thomas Dehaen?)
- Interview Thomas Dehaen (PZ Brussel-Elsene) gouden medaille tennis heren enkel
Bijkomende voorstellen / suggesties blijven steeds welkom.
Volgende zaken ontbreken:
BK volley
BK tennis enkel en dubbel
BK tafeltennis
BK golf
Crossen Kortenberg, Gent, Kasterlee en Roeselare
EK basketbal
BK badminton
EPP-schietwedstrijd PZ Antwerpen (ov)
De ondervoorzitter vraagt dit dringend in orde te brengen.
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5. Fiets- en loopevenement tegen kanker Moving for solidarity – Nevele 23 september 2017
De RVB zal een evaluatie maken en bekijken wat er mogelijk is voor volgend jaar.
6. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op maandag 04 december 2017 om 16.00 uur DGR Brussel.
- vergadering RVB (kern) op maandag 15 januari 2018 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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