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Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering: 26 februari 2018 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Lucien Taveirne, penningmeester 
David Stevens, sportsecretaris 

 
Verontschuldigd: Carlos De Walsche, ondervoorzitter  

Leo Mares, secretaris 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
De voorzitter woonde de uitvaart bij van Çois D’Haen, erevoorzitter KAPS en voormalig PR-
verantwoordelijke van de BPSB. De RVB betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie en KAPS.  
 
1. Sportkalender 
 
TC atletiek 
 
EK marathon 2018: Dublin van 26 tot 29 oktober 2018.  De voorzitter bevestigde onze deelname.  
Selectie mogelijk tot april 2018. De sportsecretaris maakte budgettaire afspraken met Patrick De Gelas. 
De deelnemers nemen de verplaatsingskosten op zich. Het verblijf ter plaatse en de inschrijving worden 
gedragen door de BPSB. Belangrijk is dat iedereen moet lid zijn van de BPSB. 
De sportsecretaris contacteerde de kandidaten die reeds voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria: 
Jesse De Proost met 2u46 (FGP Halle-Vilvoorde), Koen Verdoodt met 2u49 (FGP Brussel) en zichzelf 
David Stevens met 2u31 (Polbru) bij de Nederlandstaligen. Bij de Franstaligen is er nog Nicolas Lachini 
met 2u50 (PZ Charleroi). De ondervoorzitter zal de delegatie leiden. 
De TC atletiek zal de selectie verder voorbereiden zodat de deelnemers tegen eind april gekend zijn. 
Daarna zal de voorzitter de directeurs en korpschefs aanschrijven voor dienstfaciliteiten. 
 
De sportsecretaris heeft van Stef D’Hoore het voorstel mogen ontvangen om in de PZ Meetjesland (Eeklo) 
een BK marathon op 06 mei 2018 te organiseren. De sportsecretaris volgt verder op. 
 
EK triatlon van 24 tot 27 mei 2018 in Almere/Nederland. 
De TC Triatlon maakte de definitieve selectie over. Deze telt 4 heren en 3 dames. Het betreffen: 
 
Heren: 
1. Bosmans Lucas 
2. Creminger Bart 
3. Amato Raphaël 
4. Gabriël David  
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Dames: 
1. Weyn Shelsea 
2. Chiara Berben 
3. Ydens Ginie 
Coach: Ben Benhaddou.  
De selectie werd overlegd op de koepel. 
De voorzitter zal de delegatie leiden en de definitieve samenstelling doorgeven aan de USPE en de 

Nederlandse organisator. Hij zal de directeurs en korpschefs aanschrijven voor dienstfaciliteiten. 
De TC Triatlon zal bijdragen aan de BPSB voor het verblijf en het vervoer is op eigen kosten.  
 
BK triatlon 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. 
  
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. De sportsecretaris bestelde de medailles. 
 
Crosscup 
De RVB vraagt de TC atletiek de crosscup te herbekijken. De belangstelling loopt spijtig genoeg terug. 
Mogelijk biedt een format met 1 wedstrijd per provincie soelaas.  
Wim Coussement PZ RIHO vroeg de politiecross in Roeselare als Provinciaal Kampioenschap te 
voorzien.  
 
BK veldlopen 2019 De Panne. 
Wim Coussement vroeg de sportsecretaris of dit BK al kan bevestigd worden. De RVB stelt dat dit BK in 
2019 zo gereserveerd is.  
 
Stratenloop Rumbeke 
Het tweede weekend van september gaat een stratenloop door in Rumbeke (PZ RIHO). Deze wordt mee 
georganiseerd door korpschef, HCP Curd Neyrinck. Hij vroeg volgens Wim Coussement om een 
politiewedstrijd over 10 km te integreren in deze wedstrijd, zo mogelijk een BK Stratenloop 10 km. De 
RVB ziet geen probleem maar vraagt de sportsecretaris wel Wim Coussement te contacteren over het 
sterk teruglopende ledenaantal van PZ RIHO. Dit staat niet meer in verhouding met de talrijke 
organisaties in deze sportieve politiezone (zie bovenstaande vragen). 
 
1st USPE CUP Obstacle Running 
Van 22 t/m 24 mei organiseert de Nederlandse Politiesportbond NPSB 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. 
 
Selectie team 
Ondernomen acties: 

- in Infosport verscheen een oproep voor wielrenners 
- via flyers/affiches werd eveneens een oproep voor wielrenners verspreid in de politiescholen 
- Stef heeft een mailing verstuurd aan de gekende wielrenners. 

Stef zal een voorstel van selectiecriteria (wedstrijden) en voorbereiding voorleggen aan de RVB. 
Stef heeft inmiddels een kandidatuur ontvangen van 15 renners. Hij zal de selectie verder voorbereiden. 
Enkele helpers (begeleiding wielerploeg en organisatie) boden zich aan na de jongste oproep in Infosport. 
De RVB nodigt Stef uit op de volgende vergadering van de RVB voor een stand van zaken. 

http://www.arroieper.be/
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Organisatie EK 
De RVB bespreekt de organisatie van het EK. Het draaiboek wordt verder uitgewerkt. Het parcours voor 
de tijd- en wegrit werden uitgestippeld. De toelatingen van de gemeenten, de Vlaamse Waterweg en 
Defensie werden aangevraagd. 21 landen bevestigden hun deelname. Wielerlegende Rik Van Looy is 
gevraagd het peterschap op te nemen. 
Het voorbezoek van technische afgevaardigde Katherine Willoughby (USPE) verliep goed. Zij stelde een 
positief rapport op met enkele aandachtspunten. Dit rapport werd overgemaakt aan de RVB. 
De RVB keurde het logo goed. Een affiche wordt voorbereid. 
Philippe Mariën (Belgian Cycling en UCI commissaris) bevestigde zijn medewerking. 
Ben Benhaddou verklaarde zich bereid als koersdirecteur te fungeren. 
De voorbereiding loopt op volle toeren.  
Uiteraard blijven helpende handen zeer welkom! Gelieve u aan te melden bij de voorzitter via 
Luc.Smeyers@police.belgium.eu. 
 
BK cyclocross 03 februari 2018 in Maldegem 
Colin Bauwens (PZ Maldegem) richtte dit BK in met 33 deelnemers. De wedstrijd is goed verlopen. 
Iedereen heeft de wedstrijd kunnen uitrijden en op een paar kleine valpartijen na is er iedereen vanaf 
gekomen zonder kleerscheuren. Het weer viel spijtig genoeg een beetje tegen en het parcours lag er vrij 
zwaar bij. De meeste deelnemers hebben van de wedstrijd genoten en zijn van plan om volgend jaar terug 
te keren. Een verslag met resultatenlijst per categorie werd overgemaakt. Foto’s volgen. 
 
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. Vanuit de brandweer is er al een zekere 
interesse om hieraan mee te werken. De sportsecretaris contacteerde betrokkenen en dit parcours blijkt 
zeer geschikt. De sportsecretaris bestelde de kampioenentruien. 
 
BK wielrennen 15 april 2018 Bonheiden 
Ben Benhaddou zal het BK wielrennen organiseren in Bonheiden op 15 april 2018. De sportsecretaris 
bestelde de kampioenentruien. 
 
TC tafeltennis 
 
BK tafeltennis gaat op 01 juni 2018 opnieuw door in Blegny. 
 
Vijflandentornooi tafeltennis 
De RVB verneemt van David Ladangh dat de Duitse organisator het tornooi annuleerde na het afzeggen 
van een ander deelnemend land. 
 
TC volleybal 
 
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 formuleerde een antwoord aan Kris Crepel. 
 
EK basketbal dames 2019 
De RVB ontving een schrijven van de USPE over dit EK. De USPE zoekt nog een organiserend land. 
De voorzitter zal de USPE melden dat wij spijtig genoeg deze organisatie niet op ons kunnen nemen. 
 
TC tennis 
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De uitnodiging voor het BK tennis enkel op 15 juni 2018 werd verspreid door de TC. Medailles zijn 
aangevraagd. 
 
TC golf 
 
Het eerste BK golf ging succesvol door op 26 september 2017 in het provinciaal domein Puyenbroeck in 
Wachtebeke (Golf Puyenbroeck Craenendam). 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. De sportsecretaris heeft 
een datum gevraagd voor het BK aan de TC. 
 
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. 
 
TC badminton 
 
Het BK zal ook in 2018 in Fléron worden georganiseerd. 
 
2. Koepeloverleg 
 
Het koepeloverleg vond plaats op 29 januari 2018 om 16.00 uur bij DGR Brussel. De ondervoorzitter en 
de sportsecretaris namen deel. Het verslag werd overgemaakt. 
Het volgende koepeloverleg is gepland op 23 april 2018 om 16.00 bij DGR Brussel. 
 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Ook de BPSB moet uiterlijk op 25 mei 2018 voldoen aan Europese richtlijn GDPR (General Data 
Protection Regulation). Te bespreken op volgende RVB. 
 
4. Communicatie 
 
Zoals gepland op de laatste bestuursvergadering verscheen het nieuwe nummer van Infosport. 
De volgende editie is gepland voor mei/juni. 
Inhoud: 

- Rouwbericht Çois D’Haen  
- EK wielrennen 
- EK triatlon 
- EK marathon 
- USPE Cup obstakelrun… 
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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. Huisvesting BPSB 
 
De RVB dankt de penningmeester en de helpende handen voor het reeds gepresteerde werk ter 
voorbereiding van de verhuis. 
 
7. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op maandag 23 april 2018 om 16.00 uur DGR Brussel. 
- vergadering RVB (kern) op dinsdag 20 maart 2018 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
 
 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 


