Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Voorlopig proces-verbaal van de vergadering van een werkgroep gehouden op zaterdag 29 juli 2017
om 08.30 uur te Houdeng-Goegnies
Aanwezig: De Heren Xavier SWERTVAEGHER, Voorzitter – Bernard POLLAK - Pierre LEDENT, secretaris
Uitgenodigd: /
Verontschuldigd: De Heren Mike SARRAZIJN
Kalenders per categorie
Voor alle categorieën werd de formule uitgewerkt hoe de Kampioen van België wordt aangeduid.
Voor de opmaak van de kalender krijgen de clubs meer vrijheid om deze zelf via consensus op te maken.
Voor de U24, is de algemene regel dat de ontvangende club beslist wanneer de wedstrijd gespeeld wordt.
Onverminderd de algemene regel, kunnen uitzonderingen toegestaan worden voor clubs die niet spelen in SL,
alsook voor de ententes en andere specifieke verzoeken. De SCWP zal deze aanvragen behandelen en beslissen
waar nodig.
Er zal een herinnering naar de clubs gestuurd worden dat de uiterlijke afsluitingsdatum voor de opmaak van de
kalender vastgelegd werd op 11-08-2017
U24
De minimumleeftijd om deel te nemen aan een wedstrijd U24 werd vastgelegd op 15 jaar. Per wedstrijd mogen
3 spelers ouder dan U24 opgesteld worden.
Ententes
Om de ploegen binnen WP Online te kunnen vatten, zal er aan de clubs die een entente vormen, gevraagd
worden om nominatieve lijst van spelers over te maken. Er moet immers een “fictieve” licentie aangemaakt
worden om een speler te kunnen koppelen aan een entente.
U11 – U13
Tijdens het seizoen 2017 – 2018 worden er twee Belgische kampioenschappen U11 georganiseerd. Tijdens de
vergadering van 2 september, zal de SCWP het nieuwe tornooisysteem toelichten. Ook de nieuwe categorie U11
met 6 tegen 6 zal uitgelegd worden. De Sportcommissie zal de laatste details bespreken met de werkgroep die
hiervoor werd opgericht.
Gereserveerde weekends
De Sportcommissie zal erop toezien dat er voldoende vrije Weekends voorzien worden (overwegend op zondag)
Voorbereiding samenkomst van 02-09-2017
De sportcommissie verzoekt de clubs om ter voorbereiding van de spelkalender, de uiterlijke afsluitingsdatum
van 11 augustus 2017 te respecteren. Na deze datum zullen nieuwe aanpassingen betalend zijn, overeenkomstig
het algemeen reglement.
De sportcommissie zal er ook de nieuwe formule U11 – U13 toelichten en zal ook het thema “Gentlemens
agreement” aansnijden met de coaches van de U24 clubs.
De secretaris zal er de laatste versie van het handboek Waterpolo seizoen 2017 – 2018 voorstellen, alsook de
eerste versie van de handleiding WPOnline.
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Transfert periode
De SCWP stelt vast dat de toegelaten transfertperiodes verschillen tussen de regionale federaties en de KBZB.
Voor een transfert tussen regionale federaties stelt het probleem zich niet. De SCWP verwacht een reactie op
haar vraag om deze problematiek toe te lichten en zal in elk geval de VZF bevragen voor wat betreft de
transfertperiodes die specifiek zijn voor het waterpolo.
Nationale ploeg Loulé
De sportcommissie wenst de spelers, scheidsrechter en coach te feliciteren met de deelname aan het tornooi in
Loulé. Niet enkel voor de geleverde prestaties in omstandigheden die allesbehalve optimaal waren, maar vooral
voor de ernst die ze hebben getoond en het positieve beeld dat ze van ons land hebben uitgedragen.
Voorbereiding vergadering met diverse Commissies
De voorzitter herneemt de punten die de SCWP zal aanbrengen op deze vergadering.
Diverse briefwisseling
De SCWP neemt kennis van volgende mails:
- CNT: wedstrijdduur U24, 4 x 8 min
- RBP: vraag om uitstel voor hun zwembadprobleem (Toegestaan)
- Zomergem: Beker van België en licenties: De SCWP zal aan het directiecomité volgend voorstel
overmaken
o Een club moet door tenminste één van de drie instanties erkend zijn (VZF, FFBN, KBZB)
o Alle spelers die deelnemen aan de Beker moeten verzekerd zijn als zijnde waterpolospelers
o Het toestaan om deel te nemen voor clubs die niet officieel zijn ingeschreven

Eind vergadering: 12:30 uur
De verslaggever,
Xavier SWERTVAEGHER
Volgende vergaderingen:
Donderdag 31-08-2017 – 18.30 uur – Brussel - Bonsbureel
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