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Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering: 29 maart 2016 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Carlos De Walsche, ondervoorzitter 
David Stevens, sportsecretaris 
Lucien Taveirne, penningmeester 

 
Verontschuldigd: Leo Mares, secretaris 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
1. Sportkalender 
 
Voetbal 
De PZ Riho zal een PK veldvoetbal organiseren in Izegem op 28 april 2016. 
 
De RVB ontving een uitnodiging voor een Indoor Soccer tornooi van 10 tot en met 14 oktober 2016 in 
Nederland. De sportsecretaris voegt dit toe aan de sportkalender. 
 
TC atletiek 
 
Het BK cross ging op 26 februari 2016 door in Kortenberg. De uitslag werd overgemaakt aan de 
sportsecretaris. Deze wedstrijd gold tevens als selectievoorwaarde voor EK. 
 
De BPSB nam deel aan het EK Cross Country in Warwickshire (UK) van 21 t/m 24 maart 2016. 
Bij de dames (ca. 8km met 47 deelnemers) eindigden Nadia De Rycke (PZ Gent, 34:14) en  
Lore Belis (PZ Rupel, 34:40) respectievelijk 29e en 30e.  
Bij de heren (ca. 12km met 90 deelnemers) behaalden wij een knappe 7e plaats in het landenklassement. 
David Stevens (PZ Brussel hoofdstad/Elsene) werd 24e in 39:59, Koen De Veylder PZ Zuid (31e in 
40:58), Bjorn Saelens (PZ Brugge) 44e in 42:23, Jérôme Van Reusel (ZP Lermes) 45e in 42:29, Alain 
Callebaut (CIK OVL) 48e in 42:51 en Stephan Muyldermans (ZP Namen) 64e in 44:29.  
De RVB feliciteert alle atleten en delegatieleden met de knappe prestaties en de puike teamspirit. 
 
Vluchten 
De ondervoorzitter zal aansluitend informeren bij het reisbureau van Federale Politie naar de mogelijke 
dienstverlening. Kunnen wij op hen beroep doen voor de boeking van (prijsgunstige) vluchten? Kunnen wij 
boekingen in groep doen en later de namen doorgeven? 
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BK Trial 
Het BK was een overweldigend succes met 60 ploegen vooraf ingeschreven en een 70-tal individuele 
deelnemers. De inrichter (Andy De Dobbeleer) zal een verslag met foto’s bezorgen voor publicatie in 
Infosport. 
Evelyne Barbaix, Alain Callebaut en PZ Damme/Knokke-Heist (estafette) wonnen de wedstrijden overall. 
 
TC triatlon 
Volgende collega’s zijn bereid om hun schouders onder een nieuw TC triatlon te zetten: 
- Bjorn V Tichelen PZ Antwerpen (voorzitter) 
- Ben Benhaddou PZ Turnhout (penningmeester) 
- Sven Verdonck PZ Zuiderkempen (secretaris) 
- Ronny Eyckmans Campus Vesta (bestuurslid). 
De RVB stemt hiermee in. 
 
Het BK Triatlon zal op 08 mei 2016 plaatsvinden in Geel (locatie Ten Aard) 
Wedstrijden keuze uit 1/8, 1/4 of 1/4 trio (= ploeg 3 atleten mogen gemengd zijn). 
Voor meer info: www.triatlongeel.be (organisator Erik H'Madoun i.s.m. Ben Benhaddou). 
 
Er is dit jaar (nog) geen BK duatlon gepland? Vorig jaar werd dit georganiseerd door RIHO. De 
voorgaande jaren werd het BK geïntegreerd in een wedstrijd in augustus in Geel. De RVB stelt voor dat 
de TC Triatlon Peter Ruelens contacteert (pruelens@telenet.be, 0485/308364) voor de mogelijke 
deelname van duatleten van de politie. 
Riho organiseert dit jaar geen duatlon of triatlon. Dit omwille van wegenwerken op het parcours. 
 
TC fiets 
Het BK wielrennen 2016 zal op 02 juli 2016 om 12.00 uur in Olen plaatsvinden. 
 
BK MTB 
De RVB ontving van communicatieconsulent Katrien De Clercq (T 011 27 95 68) van PZ Beringen-Ham-
Tessenderlo de officiële aanvraag voor de organisatie van het BK MTB voor politiediensten in Beringen op 
16 september 2016. Zij contacteerde de penningmeester over het lidmaatschap en zal dit binnen het 
korps aankaarten via de geijkte kanalen. 
 
TC basketbal 
De RVB ontving een uitnodiging voor het EK basketbal in oktober 2017 in Griekenland (voorrondes eerste 
helft 2017). Eind april 2016 moet de RVB meedelen of er al dan niet zal worden deelgenomen.  
Aan de TC werd gevraagd te bekijken of een deelname realistisch en/of haalbaar is. De RVB ontving een 
bericht van Bjorn Mus (TC Basketbal).  Bjorn bevestigde dat de ruggengraat van de ploeg identiek is 
gebleven. De basisspelers op het vorige EK hebben zich opnieuw geëngageerd. Bovendien lanceerde hij 
een oproep via verschillende kanalen (sociale media, Franstalige en Nederlandstalige basketballiga) om 
spelers aan te trekken. Vooral de oproep via deze liga’s had het gewenste effect.  De succesvolle 
deelname aan het laatste EK zette waarschijnlijk verschillende spelers ertoe aan zich aan te bieden. Het 
team is zeker niet verzwakt is, maar heeft eerder in de breedte nog aan kwaliteit gewonnen. De coach 
Philip Wintein (A trainer – licentie 1ste nationale) bevestigde opnieuw zijn medewerking. 
Alle trainingen liggen momenteel vast tot het einde van het jaar. Er staan ook enkele oefenmatchen in de 
steigers met heel concreet in juni een interland tegen de nationale ploeg van het Verenigd Koninkrijk.   
Bjorn vraagt de RVB om de ploeg en het TC te steunen om opnieuw deel te nemen aan het EK te Athene.  
De penningmeester stemde dit nog verder af met Bjorn.  
De RVB zal op 26 april beslissen over de deelname. 
 
TC volleybal 
De RVB ontving een uitnodiging voor het EK volleybal in mei 2017 in Bulgarije (voorrondes januari - 
februari 2017). Eind april 2016 moet de RVB meedelen of er al dan niet zal worden deelgenomen. Op het 
koepeloverleg presenteerde Vincent Marchal een dossier. De penningmeester zal Vincent contacteren 
met de vraag een training en/of oefenwedstrijd te organiseren in Wilrijk.  

http://www.triatlongeel.be/
mailto:pruelens@telenet.be
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De RVB zal op 26 april beslissen of een deelname realistisch en/of haalbaar is. 
 
BK volleybal  
De PZ Namen organiseert samen met de gemeentes Namen en Profondeville het BK volleybal 2016 voor 
politiediensten. 
Dit kampioenschap zal doorgaan op vrijdag 3 juni 2016 in het sportcomplex La Hulle, Roquebrunelaan in 
5170 Profondeville. 
Het maximaal aantal ploegen is 30. De inschrijvingsprijs bedraagt € 30 te storten op de rekening van de 
organisator (Vincent Marchal) voor 30 april 2016. 
Contactgegegevens Vincent Marchal: T 081/24.99.31, M 0496/12.65.24, Fax 081/24.99.13 
vincent.marchal@polnam.be / vincent.marchal@yahoo.fr  
 
TC hengelen 
Danny Vanfleteren (secretaris BPFT) bezorgde de kalender voor 2016 van het Belgium Police Fishing 
Team, regio’s West-, Oost Vlaanderen, Brabant en deels Antwerpen voor opname in Infosport. De TC 
besprak half maart de deelname aan het komende EK in Italië.  
 
TC tennis 
PZ Riho zal het BK enkel 2016 opnieuw organiseren in TC Rumbeke op vrijdag 24 juni 2016. 
Inschrijven kan tot 01 juni 2016 (of eerder indien volzet). Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 

60. Alle nuttige informatie op www.bpsbtennis.be . 
 
EK 2017 Hongarije 
De TC tennis maakte een voorstel over i.v.m. de deelname aan het EK. De winnaars bij zowel de dames 
als de heren op het BK enkel 2016 of 2017 in de hoogste reeks (naargelang de datum van het EK) zullen 
worden voorgedragen door de TC tennis als kandidaten. De RVB stemt in met het voorstel. 
 
EK wielrennen 
De voorzitter en de penningmeester bespraken de stand van zaken. De voorzitter stelde een financieel 
plan op. De penningmeester zal een gedetailleerd draaiboek opstellen. De penningmeester heeft 
afgetoetst met verzekering Ethias of de volledige organisatie voldoende verzekerd is. Er zal een globale 
polis worden opgesteld voor de totale organisatie. Hij wijst terecht op de terreurdreiging en de mogelijke 
impact op de wedstrijd (beveiliging, afhaken van deelnemers…). 
 
De lidstaten zijn door ons uitgenodigd. Inmiddels hebben 21 landen toegezegd om deel te nemen. 
Dit zijn er 4 meer dan op het laatste EK in Frankrijk 4 jaar geleden. 
De deelnemende vaardigen 55 wielrensters, 102 wielrenners, 48 begeleiders (coaches, verzorgers) en 20 
delegatieleiders af. 
In totaal zullen wij dus 225 collega’s mogen begroeten. Dit overtreft ook het aantal van het voorbije EK in 
Bretagne. Thans zijn er 23 atleten extra ingeschreven (+ 17%!). 
Zij kunnen ondergebracht worden in 2 hotels (Ibis & Tower hotel in Aalst). De voorzitter en Jeroen De 
Smet hadden een onderhoud met de Aalsterse burgemeester. De voorzitter en de secretaris plannen een 
afspraak met de nieuwe KC van Aalst. 
Jeroen De Smet tekende het parcours uit voor de tijdritten en de wegritten. Hij contacteerde ook de 
KBWB. Kortelings zal een overleg met de KBWB plaatsvinden. 
De voorzitter kreeg de toezegging van Lucien Van Impe dat hij peter wil zijn en het startschot zal geven. 
Subsidies werden aangevraagd bij Sport Vlaanderen en BOIC. Een sponsordossier is opgesteld en de 
sponsorwerving is gestart. 
De kampioenstruien zijn goedgekeurd door USPE (Europese Politiesportbond). 
Een oproep voor helpers is gelanceerd via Infosport, Infozone en onze sportclubs (Aalst, Gent…). Een 
gedetailleerde takenlijst per dag zal worden opgesteld. 
Collega Leo Mares contacteerde de Dirco voor een afspraak met de betrokken PZ en Fed Pol. 
Er rest natuurlijk nog veel werk. De RVB rekent op uw medewerking! 
 
De voorzitter en secretaris zullen zo vlug als mogelijk met de Dirco Oost-Vlaanderen overleggen m.b.t. 
mogelijke steun vanuit de federale politie (verkeersbegeleiding, coördinatie gemeenten doortocht, CIK, 

mailto:vincent.marchel@polnam.be
mailto:vincent.marchal@yahoo.fr
http://bpsbtennis.us11.list-manage.com/track/click?u=7e86bb7ae963ba9e402b06f6a&id=8ca08c8d15&e=8d53f62d8c
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WPR, …). 
 
Via Portal (polinfo) en Infosport werd een oproep verspreid voor kandidaten en helpers. 
De resultaten van de kandidaten zullen opgevolgd worden door de TC en zullen de basis vormen voor de 
definitieve selectie. 
Inmiddels stelden zich al een vijftiental mannen en 2 vrouwen kandidaat om aan het Ek deel te nemen. 
Stef D’hoore plande reeds een eerste bijeenkomst op 17 maart in Gent. Die dag wordt de 
Meetjeslandroute gereden (een rit van 125km georganiseerd door de BPSB). De TC zal ook de 
selectiewedstrijden bekend maken. Men zou in april/mei een tweetal keer met gans de selectie op 
donderdagnamiddag het parcours van het EK gaan rijden. Er zijn heel wat interessante ritten in de 
Vlaamse Ardennen gepland die het parcours van het EK aandoen. De voorkeur gaat uit naar ritten met 
een selectief parcours zoals: 

- 16 april 2016, 166 km, vertrek in Kwalestraat 154 te Aalst – vertrek van 7.30 tot 10 uur 

De selectiewedstrijden voor de maanden april en mei zijn: 
- 06 mei 2016 Moerbeke (Geraardsbergen) 1.12B - ind.reg.wedstr.(100-120 km) Elite z.c./U23 - 

Open omloop - Contact: Geert Pieraert, (Tel.: 0494452919) (geert.pieraert@skynet.be) 
- 14 mei 2016 Overijse-Maleizen 1.12B - ind.reg.wedstr. (100-120 km) Elite z.c./U23 - Open omloop 
- 15 mei 2016 Sint-Kornelis-Horebeke 1.12B - ind.reg.wedstr.(100-120 km) Elite z.c./U23 - Open 

omloop 112 km - I: JC Arcadia, Bovenstraat 2A, 9667 Horebeke - U: 14:15/15:15/15:30 - K: Jc 
Arcadia, Bovenstraat 2A, 9667 Horebeke - Contact: Glorieux Guy, Koekoekstraat 7C, 9667 
Horebeke (Tel.: 0475585117) (glorieux.guy@telenet.be) - Extra info: 5€ (31-40) - Med. Controle:: 
JC Arcadia, Bovenstraat 2A, 9667 Horebeke (0475585117). 

- 22 mei 2016 Lierde 1.12B - ind.reg.wedstr.(100-120 km) Elite z.c./U23 - Open omloop - Contact: 
Gerry Vande Pontseele, (Tel.: 0479216397) (gerry.vande.pontseele@telenet.be) 

- 23 mei 2016 Kester 1.12B - ind.reg.wedstr. (100-120 km) Elite z.c./U23 - Open omloop 116,2 km - 
810 EUR - I: Dorpsschool Kester, Bruneaustraat 61, 1755 Kester (0473537824). - U: 
13:15/14:40/15:00 - K: Dorpsschool Kester, Bruneaustraat 61, 1755 Kester - Contact: Tresignie 
Geert, Dorpsstraat 5, Gooik (Tel.: 0495538015) (wielerclub@jongmaarmoedig.eu) - Website: 
www.jongmaarmoedig.eu 

 
Rugby 
De sportsecretaris verspreidde informatie over een rugbytornooi in Lille (Frankrijk).  
 
2. Koepeloverleg 
 
De voorzitter geeft toelichting bij het koepeloverleg op 16 maart 2016. 
 
De webmaster meldde dat een blanco website (met rubrieken Vlaamse vleugel) ter beschikking kan 
worden gesteld (via provider) van de Waalse vleugel. Invulling rubrieken en actualisering dient uiteraard 
door Waalse vleugel te gebeuren. 
 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand. 
De penningmeester heeft de aanpassing van de statuten BPSB en koepel voorbereid en zal dit verder 
afwerken. 
 
De BPSB ontvangt geregeld vragen van politiemensen die wensen aan te sluiten en behoren tot een 
korps waar er thans geen club voorhanden is. De voorzitter zal een brief aan de clubs richten met de 
vraag om dergelijke collega’s mee bij hen aan te willen sluiten (ook al behoren zij niet tot hun korps). 
 
4. Bloso Vlaamse overheid e.a. overheden / partners 
 
De sportsecretaris zal met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid verder afspreken welke 
stappen nog moeten gezet worden inzake medisch en ethisch verantwoord sporten. 
 

mailto:geert.pieraert@skynet.be
mailto:glorieux.guy@telenet.be
mailto:gerry.vande.pontseele@telenet.be
mailto:wielerclub@jongmaarmoedig.eu
http://www.jongmaarmoedig.eu/
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De Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde zal een arts zoeken die ons hierin kan bijstaan. 
 
De RVB ontving informatie over de website www.topindesport.be die aanzienlijk is veranderd en 
uitgebreid. Je vindt er o.a. het vormingsaanbod en de TOP-kaart. Binnenkort volgt de lancering van de 
eerste actie en komt het promotiemateriaal online. Contact: TOP-team ICES vzw Waterkluiskaai 16, 9040 
Sint-Amandsberg/Gent T 09 218 91 24, www.ethicsandsport.com.  
 
Beleidsplan 2017-2020 
N.a.v. het aankomend nieuw decreet op de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, 
is ook de leidraad voor het beleidsplan 2017-2020 aangepast. 
Bij de opmaak van de nieuwe leidraad is er rekening gehouden met 2 belangrijke uitgangspunten: 
- inzetten op de verlaging van de administratieve lasten; 
- de sportfederaties met deze leidraad een tool aanbieden waardoor het beleidsplan effectief als 
werkinstrument kan ingezet worden. 
Het beleidsplan moet voor 1 september (afhankelijk van de goedkeuringsdatum decreet kan deze 
deadline mogelijk uitgesteld worden) digitaal bezorgd worden aan Sport Vlaanderen. 
De voorzitter zal dit bekijken evenals de rapportering 2015. 
 
5. Communicatie 
 
Het is de bedoeling om 3x per jaar een Infosport te verspreiden.  
 
Voor de volgende editie komen volgende onderwerpen aan bod: 

- Sportcharter Campus Vesta 
- Golfsport (oproep geïnteresseerden / ervaringen van collega in Afrika) 
- BK judo 
- EK cross country 
- EK wielrennen 
- Delfine Persoon 
- TC Basketbal 
- Fietstocht Tour de Blauw (Nederlandse politie) (secretaris maakt info aan Carlos over) 

 
EPLA en Medisch & ethisch sporten verhuizen naar een volgend nummer. 
 
De RVB ontving een vraag van Genscom nv om hun communicatie-aanbod voor te stellen. 
Aangezien wij net gestart zijn met een nieuw digitaal magazine verkiest de RVB hier niet op in te gaan. 
 
6. USPE-congres 2016 
 
Het volgende USPE-congres gaat in Berlijn door van 7 tem 9 oktober 2016. 
 
7. Volgende vergaderingen 
 
- algemene vergadering (eind mei/begin juni in bondsgebouw Wilrijk) 
- koepeloverleg op 15 juni 2016 om 16.00 uur DRI Brussel; 
- vergadering RVB (kern) op di 26 april 2016 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 
 

http://www.topindesport.be/
http://www.ethicsandsport.com/

