Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 29 september 2016 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter – Fabrice WEISE – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN - Pierre LEDENT, secretaris
Uitgenodigd: Wim VAN HECKE (Technische Directeur)
Verontschuldigt: /
Preambule
In overeenstemming met de regelgevingen, wordt het voorzitterschap van de Sportcommissie door de Heer
Fabrice WEISE (VZF) hernomen en de Heer Francis MERCIER (FFBN) wordt Voorvoorzitter
Loting 1/8 Finales Beker van België B

VZ Gent
ON Soignies
Leuven Aqua
MZVA Merksem
La Louvière B
Roeselare ZV
Blankenberge ZV
K Hasselt ZS

ZN Aalst
HELIOS
SVD Eupen
WP Waregem
RSC Mechelen B
R Oostende SC
SC Strombeek G B
E Seraing N

Verslag vergadering Sportcel WP van 22-09-2016
De sportcommissie heeft met aandacht geluisterd naar de verzuchtingen van de Raad van Bestuur van de KBZB
en we zijn bereid om onze volledige medewerking te verlenen aan het onderzoeksproject die de SecretarisGeneraal werd toegewezen.
Om met kennis van zaken te kunnen spreken lijkt het de sportcommissie noodzakelijk dat we een volledig
financieel overzicht krijgen voor wat betreft de waterpolo. Dit is nodig om een inschatting te kunnen maken van
het project en de haalbaarheid af te toetsen met de reële toestand.
De voorzitter van de sportcommissie en Xavier Zwertvaegher werden aangeduid om de sportcommissie te
vertegenwoordigen.
Dames kampioenschap
De Sportcommissie neemt nota dat de Dames in de « Reserve » teams voor het seizoen 2016/2017 vanaf
01/10/2016 zullen kunnen spelen.
De sportcommissie is het engagement aangegaan om reeds dit seizoen een ernstige poging te ondernemen om
meer dames actief te krijgen binnen het competitief luik van de sport.
De Sportcommissie heeft een actieplan opgesteld:
De voorzitters, trainers en eventueel een kapitein van elke damesploeg die momenteel actief is binnen de
competitie, samen uit te nodigen op een informele vergadering op 19 november 2016.
Het is de bedoeling om ons project te verduidelijken en tevens te luisteren naar hun ervaringen met
dameswaterpolo.
We hebben vooral interesse in de wijze hoe ze de dames warm krijgen voor competitiesport en welke
clubstructuren hiervoor het meest efficiënt zijn.
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We zullen tevens toelichten dat we naast de reguliere competitie een apart tornooi willen organiseren die open
staat voor alle dames U17 tot U20.
Het is de bedoeling om tijdens dit apart tornooi de beste dames te detecteren en deze selectie op een later
tijdstip, een vriendschappelijke wedstrijd te laten spelen tegen een buitenlandse ploeg.
Zo zal de sportcommissie kunnen inschatten welk het werkelijke niveau van ons dameswaterpolo is. Deze
analyse is nodig om specifieke bijsturingen te kunnen doen in de trainingsmethodes.
Nationale selecties
In samenspraak met de Technisch Directeur Waterpolo werd afgesproken om af te zien van deelname aan de
Universiade.
In plaats daarvan opteert de Sportcommissie een “grenslandtornooi" te organiseren.
Bedoeling is om een selectie U20 spelers te laten spelen tegen buitenlandse ploegen uit de regio, waarvan we
inschatten dat hun niveau gelijkwaardig is aan de Belgische selectie.
Dit zal onze spelers toelaten om relevante internationale ervaring op te doen met het oog op hun verdere
ontwikkeling.
De nationale selectie U17 zal wel deelnemen aan het Europees kwalificatietornooi (locatie nog niet gekend)
De trainingen van beide selecties U17 en U20 zullen samen gebeuren.
Dit laat ons toe om met een zelfde kost, een groter aantal spelers te trainen op hetzelfde moment.
De Technisch Directeur Waterpolo zal instaan voor de praktische organisatie van deze trainingen en selectie van
buitenlandse ploegen.
Communicatie met en naar de clubs
De sportcommissie acht het nodig om bepaalde operationele informatie te kunnen communiceren met de clubs
en spelers, zonder steeds instemming te moeten vragen aan de Raad van Bestuur.
Met operationele informatie bedoelen we de wedstrijduitslagen, rangschikkingen, opleidingsdagen edm.
De sportcommissie zal onder voorbehoud van toestemming van de Raad van Bestuur hiervoor samenwerken
met de facebookpagina: Belgian Waterpolo en H20polo.be.
Deze internetpagina’s bewijzen reeds geruime tijd dat ze aan objectieve verslaggeving kunnen doen en
berichten vaak zelfs tweetalig.
Allerleien
Een constructief gesprek tussen de leden waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om zijn persoonlijke visie op
de sport toe te lichten.
Op basis van een schematisch overzicht werden een aantal zaken besproken die ongetwijfeld zullen terug komen
in de gesprekken binnen het onderzoeksproject.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 27/10/2016 – 17.45 uur – Brussel - Bonsbureel
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