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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
TC atletiek
BK halve marathon Leuven 29 september 2018.
EK marathon 2018 Dublin van 26 tot 29 oktober 2018. De RVB selecteert op voorstel van de TC
atletiek volgende deelnemers: Jesse De Proost met 2u46 (FGP Halle-Vilvoorde), Koen Verdoodt met
2u49 (FGP Brussel), David Stevens met 2u31 (Polbru) en Koen De Veylder met 2u43 bij de
Nederlandstaligen. Bij de Franstaligen is er nog Nicolas Lachini met 2u50 (PZ Charleroi). De RVB is
akkoord om Ben Benhaddou aan te duiden als 6e loper. De ondervoorzitter zal de delegatie leiden. Om
budgettaire redenen worden geen begeleiders aangeduid. De RVB zal de officiële uitnodiging van de
Ierse inrichters afwachten om hem ev. als gast in te schrijven. Belangrijk is dat iedereen moet lid zijn van
de BPSB.
De voorzitter zal de korpschefs en directeurs aanschrijven voor dienstfaciliteiten. De ondervoorzitter en de
sportsecretaris zullen de deelnemers contacteren en verdere voorbereidingen treffen. Louise zal voor de
loopuitrusting zorgen via de atletiekfederatie.
Cross cup. De huidige formule van de crosscup kent een sterk dalend deelnemersveld dat vnl. uit
senioren bestaat. Door de vermindering van het aantal deelnemers dalen de inkomsten. De TC atletiek
stelt voor om de huidige crosscup te combineren met een trailrun, zodat er een overgang kan
georganiseerd worden van cross naar trail. Er kan later nog steeds beslist worden wat weerhouden wordt;
trail of cross of beiden. De integratie in een open wedstrijd met een apart politieklassement is interessant.
Men moet de politiescholen systematisch uitnodigen op zowel de crosscup als de trail.
Er zal een vergadering georganiseerd worden met de organisatoren van de wedstrijden van de crosscup
om te bepalen of zij in dit verhaal wensen mee in te stappen.
BK Wegloop. De technische commissie ziet weinig toekomst in een criterium op de weg, omdat het
aanbod van wegwedstrijden enorm is. De organisatie van een BK op de weg is goed.
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BK triatlon Izegem 15/08/2018 zal geïntegreerd worden in de Izegemse triatlon. Contactpersoon is INP
Maarten Casteleyn, T 051/26 26 20, maarten.casteleyn@politiezoneriho.be. Dit wordt opgevolgd door de
TC.
Stratenloop Rumbeke 08/09/2018
Deze stratenloop wordt mee georganiseerd door korpschef HCP Curd Neyrinck (PZ RIHO). Hij vroeg om
een politiewedstrijd over 10 km te integreren in deze wedstrijd, zo mogelijk een BK Stratenloop 10 km. De
RVB ziet geen probleem maar de voorzitter zal de korpschef contacteren over het sterk teruglopende
ledenaantal van PZ RIHO. Dit staat niet meer in verhouding met de talrijke organisaties in deze sportieve
politiezone.
1st USPE CUP Obstacle Running Amsterdam 22 t/m 24 mei 2019
De Nederlandse Politiesportbond NPSB organiseert onder auspiciën van de USPE de eerste USPE Cup
obstakelrace in Amsterdam. De RVB zal dit event bekendmaken. Geïnteresseerden dienen zich bij de
RVB aan te melden. De inschrijvingen gebeuren enkel via de BPSB. De deelname gebeurt op eigen
kosten gelet op de budgettaire beperkingen van de BPSB.
TC fiets
EK wielrennen 06-10 september 2018 in PZ Neteland.
Samenstelling delegatie
De RVB neemt kennis van het voorstel van voorselectie van coach Stef D’Hoore. Deze wordt in augustus
herleid tot 6 heren.
Voorselectie heren (9):
De Beer, Tom PZ Hamme Waasmunster
De Jonghe, Frederick PZ Dendermonde
Vreys, Niels PZ Lommel
Claes, Benny PZ Lommel
Decaesteker, Frederik PZ Arro Ieper
Roose, Nico PZ Arro Ieper
Mels, Fabrice PZ Denderleeuw Haaltert
Deleu, Antoine ZP Comines Warneton (Calog maar start binnenkort aan zijn opleiding INP)
Kevin Van Den Eeckhout PZ Denderleeuw/Haaltert
Kurt Vanlaethem (PZ Druivenstreek)
Voorselectie dames (3):
Armee, Nele PZ Brussel hoofdstad Elsene
Berton, Fatima
Pokobova, Vladislava PZ Wokra
De voorzitter vroeg Stef D’Hoore na te gaan of onze renners/rensters ook over een licentie bij een
wielerbond beschikken.
De voorzitter is delegatieleider. De selectie zal verder bestaan uit een coach (Stef D’Hoore), een
assistent-coach en een mekanieker.
De coach maakte een voorstel over voor uitrusting. Gelet op de budgettaire beperkingen kan de BPSB
max. 50% bijdragen.
Organisatie EK
De voorzitter bespreekt de stand van zaken van de organisatie van het EK. De voorbereiding loopt op
volle toeren. Het draaiboek wordt verder uitgewerkt. Het parcours voor de tijd- en wegrit werden
goedgekeurd.
Alle inschrijvingsformulieren zijn binnen.
We verwachten 216 deelnemers uit 20 landen.
Het merendeel (15 landen) komt met eigen vervoer wat het transport sterk vereenvoudigt.
Een affiche (NL en FR) werd ontworpen.
De voorzitter zal de sportsecretaris het model van de Europese kampioenstrui overmaken zodat deze prijs
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kan vragen voor de productie (te betalen door USPE).
Uiteraard blijven helpende handen zeer welkom! Gelieve u aan te melden bij de voorzitter via
Luc.Smeyers@police.belgium.eu.
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, stelde voor om deze namiddag het Belgisch
kampioenschap voor politiediensten en hulpdiensten in te richten. De sportsecretaris contacteerde
betrokkenen en dit parcours blijkt zeer geschikt. De sportsecretaris bestelde de kampioenentruien.
BK wielrennen
De RVB vraagt Stef D’Hoore een specifiek reglement voor dit BK uit te werken (bv. min. afstand van de
omloop, dames en heren apart…). De voorzitter zal dit ontwerp daarna voorleggen aan Philippe Mariën
van Belgian Cycling.
TC volleybal
PZ RIHO organiseerde het BK volleybal op 01 juni 2018. De RVB vraagt de inrichter een kort verslag, de
resultaten en enkele (actie)foto’s over te maken aan de sportsecretaris.
EK volleybal dames 7 – 14 oktober 2019 in Praag
De RVB vroeg Vincent Marchal gevraagd een mogelijke deelname te bekijken. Hij bevestigde dat wij een
kwalitatief goed team kunnen opstellen. Dit blijkt uit de afgelopen proeftrainingen. De RVB heeft een
budgettaire raming vanuit de TC ontvangen. Er zullen voorrondes gespeeld worden begin 2019 (ev. in
België?). De voorzitter zal onze deelname aan de USPE bevestigen. Een financieel plan zal worden
opgemaakt in samenspraak met de TC. De loting vindt plaats in juli 2018.
TC golf
BK golf Hannuit op 24/09/2018.
De RVB zal op vraag van de TC een gold card aanvragen voor de prospectie van de toekomstige
wedstrijden.
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 een zestal
collega’s geïnformeerd m.b.t. de inrichting van een zwemwedstrijd en ook inzake de werking van een TC
zwemmen. De sportsecretaris volgt verder op.
TC badminton
Het BK 2018 zal op 05 oktober 2018 in Elsele (Stade Albert Demuyter, Voltastraat 18) worden
georganiseerd. Contact: Jacques en Louise Winderickx 0474/614834.
2. Koepeloverleg
Het volgende koepeloverleg is gepland op 17 september 2018 om 16.00 bij DGR Brussel.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand.
Hij zal starten met een nieuw boekhoudprogramma dat door meerdere gebruikers kan gebezigd worden.
Dit zal de continuïteit ten goede komen.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De BPSB treft de nodige maatregelen om te voldoen aan Europese richtlijn GDPR (General Data
Protection Regulation). Op de website zal een bericht verschijnen. De voorzitter zal (voorlopig) fungeren
als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De secretaris zal de bestemmelingen bij de
verzending van dit verslag vragen of zij in voorkomend geval willen melden dat zij geen mails meer willen
ontvangen. De gegevensverzameling zal beperkt worden tot het allernoodzakelijkste. De data zullen op
een veilige manier behandeld en bewaard worden.
4. Communicatie
Infosport. De volgende editie is gepland voor najaar 2018.
5. Fiets- en loopevenement tegen kanker Moving for solidarity – Nevele
De ondervoorzitter zal zorgen voor de overhandiging cheque in Nevele.
6. USPE European Police Sport Award 2018
De voorzitter zal onze Europese tenniskampioen voordragen als kandidaat.
7. Volgende vergaderingen
- maandag 23 juli 2018 RVB (kern) om 17.00 uur (bondsgebouw Boomsesteenweg Wilrijk);
- koepeloverleg op maandag 17 september 2018 om 16.00 uur DGR Brussel.

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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