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Verontschuldigd:

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
TC atletiek
Stratenloop Rumbeke 08/09/2018
Korpschef HCP Curd Neyrinck (PZ RIHO) vroeg om een politiewedstrijd over 10 km te integreren in deze
wedstrijd, zo mogelijk een BK Stratenloop 10 km. De RVB zag 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.
EK marathon 2018 Dublin van 26 tot 29 oktober 2018. De sportsecretaris geeft toelichting bij het
voorbije EK. De verplaatsing verliep problematisch. De oorspronkelijke vluchten gingen niet door. De
atleten vonden alternatieve vluchten. Koen De Veylder moest wegens ziekte op het laatste nippertje
verstek geven en werd vervangen door Nick Smans (PZ Regio Turnhout). Ons team behaalde ondanks
een allesbehalve ideale voorbereiding een verdienstelijke elfde plaats in de landenrangschikking. Alle 6
atleten bereikten de finish.
Cross cup. De huidige formule van de crosscup kent een sterk dalend deelnemersveld (vnl. senioren).
Door de vermindering van het aantal deelnemers dalen de inkomsten. De TC atletiek wil de huidige
crosscup combineren met trailruns, 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 trailruns.
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.
Recreatieve trailrun op 30 november 2018 te Lichtaart
Ben Benhaddou organiseerde deze recreatieve trailrun met liefst 105 deelnemers.
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BK trailrun 2019. Er is zowel in Gent als in Turnhout interesse om het volgende BK te organiseren. De
sportsecretaris zal dit afstemmen met beide geïnteresseerden (resp. Vlaams kampioenschap en BK).
Marathon van Hoogboom in 2019. PZ Noord (Kapellen - Stabroek) wil deze wedstrijd opnieuw
organiseren. De sportsecretaris vroeg een voorstel van datum zodat hij dit kan aan de internationale en
nationale kalender. Hij adviseerde om de wedstrijd open te stellen voor het grote publiek daar de interesse
in de marathon momenteel op een lager pitje staat bij de politie.
BK halve marathon Gooik september 2019.
BK halve triatlon van Geraardsbergen op 16/06/2019. Deze wordt voor de 3e maal georganiseerd
onder het internationale label van CHALLENGE FAMILY https://www.challenge-family.com/races/ en zal
tevens gelden voor het Belgisch Kampioenschap 2019 http://challenge-geraardsbergen.com/ voor die
afstand. Deze wedstrijd met internationale belangstelling, en tientallen professionals is goed voor ca. 450
atleten. Collega Ignace De Meyer (PZ Gent) wil als medeorganisator gelijktijdig het BK voor
Politiediensten individueel en teams laten doorgaan. Momenteel bekijken we nog de korte afstand te
implementeren maar dan alleen voor teams. Politiepersoneel zou bij inschrijving een korting van 10%
krijgen. De sportsecretaris zal dit voorstel aan de TC voorleggen.
EK cross country 2020. De voorzitter zal de mogelijke organisatie van dit EK in Herentals onderzoeken
(bij voorkeur in november of december 2020). Hij zal de lokale atletiekclub AC Herentals contacteren.
TC fiets
EK wielrennen 06-10 september 2018 in PZ Neteland.
De voorzitter en de penningmeester maakten samen een financiële balans op. Alle kosten werden betaald
en er rest een batig saldo.
BK wielrennen
Stef D’Hoore zal een reglement voor dit BK uitwerken (bv. min. afstand 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
Wij spelen onze voorronde in Profondeville van 17 tem 20 mei 2019 tegen Nederland en Slovakije.
Slovakije bevestigde reeds zijn aanwezigheid. Vincent Marchal zal de organisatie op zich nemen.
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. De sportsecretaris vraagt de TC een ontwerp van aanvraag over te maken.
TC zwemmen
BK zwemmen
De sportsecretaris zal met een zestal collega’s samenzitten voor de inrichting van een zwemwedstrijd en
inzake de werking van een TC zwemmen.
TC tennis
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Voor het BK 2019 padel wordt bekeken of dit in Wallonië of Vlaanderen kan georganiseerd worden.
TC tafeltennis
EK tafeltennis van 19 t/m 23 september 2019 in Senec (Slowakije). De voorzitter zal Louise
contacteren voor een ev. deelname.
TC Basketbal
De KOPSK VZW zal het BK basketbal 2018 organiseren op 21/12/2018 te Bredene.
TC voetbal
Ben Benhaddou en Jef Lauwers hebben interesse om opnieuw een nationale herenploeg op te starten.
De voorzitter zal hen uitnodigen voor een verkennend gesprek.
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 is verontschuldigd.
4. Communicatie
De volgende editie van Infosport is gepland voor januari 2019. Er zullen in mei en het najaar nog 2 edities
voorbereid worden)
Verslag, resultaten en foto’s worden gevraagd voor de volgende editie Infosport m.b.t.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorwoord voorzitter (ok)
USPE Congres 2018: verslag voorzitter en foto’s volgen
EK wielrennen 2018: verslag, logo, foto’s en uitslagen volgen (voorzitter)
BK MTB Rode Berg Westouter 20/07/2018: verslag ok, nog aparte foto’s en uitslag nodig
Aankondiging BK cyclocross 2019
Aankondiging trial Blaarmeersen 2019
EK marathon Dublin 2018: verslag, uitslag en foto’s
BK halve marathon Gooik 09/09/2018: verslag, uitslag en foto’s
BK triatlon Izegem 15/08/2018: verslag, uitslag en foto’s
BK stratenloop Rumbeke 08/09/2018: verslag, uitslag en foto’s
Aankondiging crossen 2018-19 + BK
Aankondiging BK judo 2019
BK tennis enkel en dubbel 2018: verslag, uitslag en foto’s
BK tafeltennis 2018: verslag en uitslag ok, nog foto’s nodig
BK padel Brugge 13/09/2018: verslag, uitslag en foto’s
BK Badminton Elsene 05/10/2018: verslag, uitslag en foto’s
BK golf Hannuit 24/09/2018: verslag, uitslag en foto’s
Oproep EK volley dames 7-14/10/18
Oproep EK schieten 17-21/06/2019
Oproep EK tafeltennis 19-23/09/2019
Coverfoto: Belgische tijdrijder EK wielrennen (ok)

Artikels dienen uiterlijk voor 14 december 2018 te worden overgemaakt.
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De ondervoorzitter vergaderde met CGC. Men vraagt om alles in één mail te versturen per evenement. Dit
wil zeggen; bijvoorbeeld 1 BK in één mail met drie bijlagen: 1° het verslag, 2° de foto's en 3° de uitslag. Dit
wordt gevraagd omdat het te veel administratieve opvolging vraagt om alles apart en per onderdeel voor
te bereiden. Men hoopt zo beter het overzicht te kunnen bewaren.
Aan de auteurs wordt gevraagd om de namen van de deelnemers in de verslagen goed te schrijven en
niet verschillend van deze in de uitslagen. Gelieve eveneens de naam van de auteur onder het artikel te
schrijven.
5. USPE-congres
De sportsecretaris en de voorzitter vertegenwoordigden de BPSB op het USPE-congres van 02 tem 04
november 2018 in Tsjechië. Het congres besliste o.a. om vanaf 01 januari 2019 alle personeelsleden van
de politie (incl. burgerpersoneel) toe te laten tot de EK.
6. Volgende vergaderingen
- dinsdag 15 januari 2019 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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