KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 11 MEI 2016 TE BRUSSEL OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET, bestuurders FFBN

1. Bespreking problematiek “gemengde waterpoloploegen”
M. LOUWAGIE doet een concreet voorstel aan de Raad van Bestuur:
•
•
•

•

Voor het waterpoloseizoen 2016-2017 wordt uitzonderlijk een afwijking toegestaan met betrekking tot gemengd waterpolo.
Vanaf het waterpoloseizoen 2017-2018 zal er niettemin onherroepelijk een eind komen aan gemengd waterpolo op
nationaal niveau.
Tijdens het overgangsseizoen 2016-2017 zal er door de Nationale SCWP onderzocht worden welke mogelijkheden en
alternatieven aangeboden kunnen worden aan de betrokken meisjes en dames. Eventueel kan er een werkgroep opgericht
worden om een regionalisering of geografische indeling voor bepaalde leeftijdscategorieën uit te werken. Voorzitter
LOUWAGIE beklemtoont dat waterpolo een pure amateursport is waarbij in de mate van het mogelijke lange
wedstrijdverplaatsingen vermeden moeten worden, zodat een regionale organisatie verkieslijk is.
Voorzitter LOUWAGIE benadrukt dat gemengd waterpolo niet voorzien en georganiseerd wordt binnen de FINA als de LEN.
Bijgevolg is het niet meer dan logisch en coherent dat de KBZB zich aansluit bij de LEN & FINA, zoals dit ook gebeurt
binnen talloze andere nationale federaties. Bovendien voorzien de LEN en de FINA momenteel officiële kampioenschappen
vanaf de leeftijd van 15 jaar, die afzonderlijk georganiseerd worden voor jongens en meisjes.

P. EVRARD geeft toelichting bij de visie en de bezorgdheden van de FFBN:
* Het verschil in fysieke / fysiologische maturiteit in deze contactsport is problematisch, maar dit mag voor de FFBN geen
discriminerende aangelegenheid zijn.
* De FFBN pleit ook voor het integraal volgen van de FINA & LEN-regels die geen gemengd waterpolo kennen en voorzien.
* De FFBN steunt het alternatief voorstel om bij de jeugd een apart meisjeskampioenschap in te richten (door samenvoeging
van diverse leeftijdsgroepen).
* Vanuit de FFBN kan er in geen geval sprake zijn van gemengd waterpolo vanaf CAT. U17.
S. SCAILLET geeft enkele toelichtingen over de situatie in een gelijkaardig federaal gestructureerd land, namelijk Zwitserland,
waar veel vrouwenwaterpolo gespeeld wordt. Ze suggereert om meer organisaties te voorzien per district / regio, en dus niet
langer in een nationaal kampioenschap.
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele verduidelijkingen over de positie van de VZF:
* De VZF RVB is op advies van haar waterpolosportbestuur eerder voorstander van het behoud van gemengd waterpolo in de
huidige vorm.
* Voor de VZF mag er dus in de toekomst gemengd waterpolo gespeeld worden, indien er geen haalbaar alternatief voorstel
tijdens het overgangsjaar wordt gevonden.
L. DORNEZ stelt dat de beslissing over het verbod is genomen op basis van verkeerde informatie (verzekeringen ETHIAS
FFBN) en wijst verder op eventuele bijkomende kosten voor de waterpoloclubs indien gemengd waterpolo zou verdwijnen
(wegens meer opsplitsing van wedstrijden en dus meer nood aan zwembad).
VZF noch FFBN zijn voorstander om eigen regionale kampioenschappen te organiseren, al staan ze eventueel wel open voor
de mogelijkheid tot meer regionale tornooi- of wedstrijdorganisaties, in samenspraak met de nationale SCWP.
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CONCLUSIE:
•
•

Seizoen 2016-2017: alles blijft gemengd voor alle leeftijdscategorieën, dus uitzonderlijk ook voor U17, maar op voorwaarde
dat er vanaf seizoen 2017-2018 een definitief einde komt aan gemengd WP in alle categorieën vanaf U17 en ouder (dus
ook voor Seniores).
Gemengd waterpolo in CAT. U13/U15 blijft tot nader order integraal en onbeperkt behouden.

De RVB zal dit unaniem voorstel ter bekrachtiging voorleggen aan de Algemene Vergadering teneinde deze beslissing een
breder draagvlak te geven.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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