Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Voorlopig proces-verbaal van de vergadering van een werkgroep gehouden op donderdag 6 juli 2017
om 18:30 uur te Westende
Aanwezig: Mevrouw Sarah SCAILLET, Directrice en De Heren Fabrice WEISE, Directeur – Xavier
SWERTVAEGHER – Bernard POLLAK
Uitgenodigd: /
Verontschuldigd: De Heren Mike SARRAZIJN
Samenstellen van de SCWP – Benoemingen - Ontslagen
Fabrice WEISE biedt zijn ontslag aan als effectief lid. De SCWP bedankt hem voor de goede samenwerking en
wenst in de toekomst een goede samenwerking met het Directiecomité die recent werd opgericht. We
verwelkomen mevr. Sarah SCAILLET op deze vergadering. Mike Sarrazijn, op dit moment in het buitenland, blijft
lid van de SCWP tot december of de tijd nodig om een vervanger te vinden. Fabrice WEISE deelt mee dat er
reeds contacten gelegd zijn om te voorzien in zijn vervanging.
Kampioenschap 2017-2018
1. Stijgende club in SL
De SCWP vindt het een gemiste kans van Calypso om te blijven in SHII in plaats van de sprong te wagen
naar SL. Het was een unieke kans geweest om de SL opnieuw op 10 ploegen te brengen. We hopen dat
ze deze sprong volgend jaar alsnog zullen wagen.
Brussels vervoegt de SL. Op dit moment, heeft de commissie geen kennis van het zwembad die voldoet
aan de voorwaarden om aan te treden in SL, waarin Brussels haar wedstrijden zal afwerken zoals
voorzien in de handleiding waterpolo.
De SCWP herinnert RBP dat aan deze verplichting moet voldaan zijn op straffe van degradatie. Het is
niet toegelaten om nu nog te willen aantreden in SHII.
2. Stijgende clubs SHIV Naar SHIII
Onmiddellijk gevolg van de promotie van Brussels naar de SL is dat Oostende stijgt naar SHII. Geen
andere clubs zal nog stijgen omwille van het aantal ingeschreven ploegen in SHIV.
De SCWP zal de clubs van SHIII en SHIV bevragen in oktober 2017 om op basis van 2 voorstellen, beide
reeksen grondig te hervormen waarbij rekening gehouden wordt met het sportieve niveau, maar ook
de af te leggen afstanden.
De clubs dienen dan een standpunt in te nemen voor 31 december. 2 voorstellen liggen op dit moment
op de tafel. Een opdeling in 2 districten West / Oost en een voorstel van de SCWP FFBN op basis van
andere disciplines zoals de Rugby.
3. U24
De inschrijvingen werden afgesloten op 30 juni. De kalender is in opmaak. Er volgt nog een gesprek
tussen de Voorzitter en de secretaris met betrekking tot het aantal clubs en de verplichting tot
inschrijving voor clubs uit de SL
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4. Voorbereiding algemeen vergadering van 02/09/2017
De voorbereiding van deze vergadering moet grondiger zijn dan de afgelopen vergadering in juni. De
SCWP verplicht elke competitieclub om minstens één coach af te vaardigen.
Voorstelling agenda:
Directiecomité neemt het woord en stelt zichzelf voor
CCA: volgens de door hen bepaalde agenda
Tucht: te bevragen.
SCWP: Laatste details van de kalender, voorstelling nieuw kampioenschap en oproep tot deelname U11
en U13. Laatste toelichting met betrekking tot de gentlemens agreement U24, debat van ongeveer 1
uur.
Vragen dienen aan het directiecomité overgemaakt worden voor 20 augustus en in functie van het
aantal en de inhoud van de vragen zal er beslist worden om een collectief debat te houden of in
werkgroepen te vergaderen.
5. Aantal wedstrijden U15 en U17
De SCWP neemt kennis van de mail van Hasselt die de SCWP attent maakt op het feit dat er te weinig
wedstrijden zijn voor deze spelers. De SCWP meent dat er inderdaad nog mogelijkheden moeten zijn
om deze spelers meer wedstrijden te laten spelen en zal nadenken over een nieuwe facultatieve
competitie na afloop van het regulier kampioenschap
Nationale ploegen 2017/18
De SCWP zoekt dringend een Nationale coach voor de Dames om deel te nemen met een selectie aan de
competitie U17N. De eerste match is reeds voorzien het weekend van15/9/2017. De SCWP stelt voor om verder
te werken op basis van de bevragingen die reeds gedaan werden op 23 april 2017. De SCWP wenst het principe
te hanteren van de kilometervergoeding. De SCWP zal verslag uitbrengen van hun bevragingen aan het
Directiecomité.
De One Shot Nationaal Team voor Loulé blijft een One Shot.
Gelet op de dringendheid en het beschikbare budget en het uitblijven van een reactie van de andere leden van
de KBZB, sinds maart 2017, de SCWP heeft het initiatief genomen om dit project op te starten. Op vandaag
kunnen we besluiten dat:
13 spelers, 1 coach en 1 scheidsrechter betalen zelf hun verplaatsing en hun onkosten op locatie. Een evaluatie
zal achteraf gemaakt worden op verzoek van het Directiecomité.
Een persbericht zal opgesteld worden voor het vertrek van ons nationaal team.
De coach zal foto’s nemen en verslag uitbrengen naar het Directiecomité tijdens het tornooi voor verdere
verspreiding
Eind vergadering: 22:00 uur
De verslaggever,
Xavier SWERTVAEGHER
Volgende vergaderingen:
Donderdag 27-07-2017 – 17.45 uur – Brussel - Bonsbureel
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