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1. Sportkalender
TC atletiek
BK halve marathon Gooik 09 september 2018.
Ondanks de prima organisatie was er slechts een geringe deelname. Dit waarschijnlijk wegens de vele
andere activiteiten. Op 08 september 2019 zal het BK 2019 op dezelfde locatie gehouden worden.
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 dient om persoonlijke redenen
forfait te geven om de delegatie te leiden. De voorzitter zal deze taak nu op hem nemen. 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 heeft de korpschefs en directeurs aangeschreven voor dienstfaciliteiten en meerdere
positieve reacties mogen ontvangen. De sportsecretaris heeft de deelnemers gecontacteerd en verdere
voorbereidingen getroffen. 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.
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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 Course Racing (hindernissenparcours)
Van 22 tem 24 mei 2019 wordt in Amsterdam de eerste USPE-obstakel-run georganiseerd.
Voor meer info kan men terecht op de website www.politiesport.nl.
Recreatieve trailrun op 30 november 2018 te LIchtaart
Ben Benhaddou zal op 30 november 2018 te LIchtaart een recreatieve trailrun organiseren.
TC fiets
EK wielrennen 06-10 september 2018 in PZ Neteland.
Het EK was een groot succes.
De RVB en voorzitter in het bijzonder wenst alle leden en sympathisanten die hun medewerking hebben
verleend uitdrukkelijk te danken.
De voorzitter geeft een financieel overzicht het EK. Er zal meer dan waarschijnlijk afgesloten worden met
een batig saldo.
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
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 heeft onze deelname aan de USPE bevestigd. Een financieel plan zal worden
opgemaakt in samenspraak met de TC. De loting heeft plaatsgevonden. Wij spelen onze voorronde thuis
in Profondeville van 17 tem 20 mei 2019 tegen Nederland en Slovakije. Vincent Marchal zal de organisatie
van deze voorronde op zich nemen. De speelsters hebben zich inmiddels bereid verklaard de uitrusting op
eigen kosten aan te schaffen. Vincent Marchal zal ter zake ook een financieel plan opmaken.
BK volleybal 2019 / 2020
Het BK 2019 zal georganiseerd worden door PZ Namen (Vincent Marchal).
PZ RIHO (Annelien D’Hondt) zal het BK volleybal 2020 organiseren.
TC golf
BK golf Hannuit op 24/09/2018
BK was groot succes en zal zeker herhaald worden.
De RVB zal op vraag van de TC een gold card aanvragen voor de prospectie van de toekomstige
wedstrijden.
TC badminton
Ook het BK op 05 oktober 2018 in Elsene verliep succesvol.
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TC zwemmen
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 tennis
BK padel 2018 in Brugge (organisatie PZ RIHO) verliep vlekkeloos.
Voor het BK 2019 wordt bekeken of dit in Wallonië of Vlaanderen kan georganiseerd worden.
TC Basketbal
De KOPSK VZW zullen het BK basketbal 2018 organiseren op 21/12/2018 te Bredene.
2. Koepeloverleg
Het volgende koepeloverleg is gepland op maandag 21 januari 2019 om 16.00 bij DGR Brussel.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand.
4. Communicatie
Volgende week verschijnt een nieuwe Infosport. De volgende editie is gepland voor najaar 2018.
Verslag en foto’s worden gevraagd voor volgende editie Infosport m.b.t.:
- BK triatlon Izegem 15/08/2018
- BK badminton op 05 oktober 2018 in Elsene
Artikels dienen uiterlijk voor 01 december 2018 te worden overgemaakt.
5. Volgende USPE-congres
Het volgende USPE-congres zal plaatsvinden van 02 tem 04 november 2018 in Tsjechië.
6. Volgende vergaderingen
- maandag 03 december 2018 RVB (kern) om 17.00 uur (bondsgebouw Boomsesteenweg Wilrijk);
- koepeloverleg op maandag 21 januari en 29 april 2019 om 16.00 uur DGR Brussel.

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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