Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Voorlopig proces-verbaal van de vergadering van de werkgroep van de SCWP gehouden op
donderdag 26 oktober 2017 om 14.30 uur te Diegem
Aanwezig: De Heren Xavier SWERTVAEGHER – Patrick VAN GINNEKEN
Uitgenodigd: /
Verontschuldigd: De heren Bernard POLLAK – Jens BUYSSE
Goedgekeurd PV
Nihil - Het regelen van de situatie: de SCWP vraagt aan de Secretaris de Pv’s «averechts» van de jongste datum
tot de pv van januari 2017 op te stellen en te publiceren. Laatste gepubliceerde PV-december 2016.
Validatie van de resultaten
De resultaten van vorige WE worden gevalideerd. SCWP herinnert eraan dat alle uitslagen zichtbaar zijn op WPO:
http://www.waterpolo-online.com/afdelingen/
Brieven
a. Mail van de Secretaris-generaal, van 12/10/2017, aan de SCWP.
De SCWP neemt kennis van deze mail alsmede van zijn herhaling op 20/10/2017 (uitsluitend aan de
Secretaris).
De SCWP heeft aan de secretaris-generaal op 12/10 geantwoord dat deze mail op de vergadering van
26/10 zal behandeld worden. De SCWP betreurt de aandrang om deze vragen te behandelen eveneens
zo snel. Volgens haar, moet men voorzichtig zijn om deze zaken te behandelen aangezien de nieuwe
organisatie van de organen Waterpolo binnen KBZB.
Twee vragen worden gesteld:
De eerste betreft het opstellen van een lijst teneinde de facturatie van WPO aan de clubs. De
aangekondigde tariefbepaling stemt overeen met een beslissing van RVB van 21/02/2017. Sinds 1 juli is
de Directie Comité met het financiële beleid van de activiteiten van de WP over het geheel van het land
belast. De SCWP wijst op zijn vraag van juni op de vergadering van Gent, waar op de Voorzitter en de
Vicevoorzitters van de RVB akkoord waren gegaan.
De SCWP verzoekt een gemeenschappelijke vergadering met Directie Comité teneinde de kwestie aan
de dagorde te stellen om desiderata van de clubs te laten kennen. Ter herinnering, is WPO nog in test
fase en evolutie. In de huidige stand van zakken, is het bedrieglijk om zich voor te stellen en zich wijs te
makken dat de kampioenschappen in hun globaliteit alleen aan WPO zouden kunnen overgaan en het
papier wedstrijdblad te vergeten.
De tweede vraag heeft betrekking op de validatie van standen en de kwalificatie van teams in verband
met het Beker van België B CSWP-SCWP.
De SCWP herinnert eraan dat de standen overeenkomstig met de regelgeving geldend op de vergadering
van SCWP van 28/09/2017 gevalideerd werden. Dat derhalve, de SCWP zich verwondert dat ze niet
vroeger geïnterpelleerd werd. Bovendien is de inschrijving van de teams en de loting van de wedstrijden
van dit Beker van België van iedereen sinds 2 september 2017 gekend. De SCWP is, derhalve, zeer
belemmerd hierover.
De Algemene-secretaris vraagt de strikte toepassing van het punt WP 17 ten gevolge van het vermoeden
van niet-naleven van ASR 03.2.
De SCWP die naar de genoemde artikelen van de reglementen van KBZB heeft de betrokkene regionale
bond verzocht na te kijken als er iets verkeerd is gegaan met het artikel ASR 03.1. In antwoord op deze
vraag, heeft de regionale bond kunnen bevestigen dat de clubs langs administratieve weg in orde waren.
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Tenslotte, kan de SCWP het advies van de Algemene-secretaris niet volgen om dat het risico te groot is
de geldende reglementen te overtreden. De SCWP verzoekt zijn voorzitter om de Directie Comité te
ondervragen welk gevolg er moet gegeven worden aan deze aanvraag. «… Aangezien de afgifte van de
vergunningen voor de competitie een exclusieve en autonome bevoegdheid is van de regionale
zwembonden. (Zie reglementen KBZB behoort. ASR 03.1.) - De Vergunningen: De regionale bonden zijn
de enige bevoegd en verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen net als de controle van de
geldigheid van de uitgereikte vergunningen. VZW Koninklijke Belgische Zwem Bond heeft dus geen enkele
rechtspraak of raadgevende stem op dit gebied…» http://www.belswim.be/uploads/files/WP-MemoITC-LEN-LicWP.pdf
b. RBP-ENLWP Jeugd U17: de verantwoordelijken voor de betrokken clubs werden gecontacteerd. De
SCWP verwacht op dat de genomen engagementen toegepast zullen worden.
c. KGZV-CCM U15: de verantwoordelijken voor de betrokken clubs werden gecontacteerd. De SCWP
verwacht op dat de genomen engagementen toegepast zullen worden.
d. BZK – Buitenlandspeler: De SCWP herhaalt eraan dat de reglementen en de procedures nageleefd
moeten worden en dat zij geraadpleegd kunnen zijn op: http://www.belswim.be/uploads/files/WPMemo-ITC-LEN-LicWP.pdf
Tot nu toe heeft de SCWP geen enkele aanvraag voor Erasmus student ontvangen.
Aanduiding van selectioneerders
De SCWP gaat over tot de analyse en de keus van de selectioneerders in functie van de 11 ontvangen en geldige
kandidaturen.
De communicatie van de aanduiding zal na contact met de belanghebbenden een verslag overmaken aan de
Directie Comité.
Het nominatieve detail van de aanduidingen wordt in een PV vastgelegd dat zal overgebracht worden naar de
gemachtigde personen maar zal niet openbaar worden gegeven uit respect van de niet aangestelde kandidaten.
Nationale ploegen
a. Junioren: Tornooi 22-23-24/03/2018
Opsporing: 05/11 Charleroi
De SCWP feliciteert de regionale SCWP FFBN voor de efficiënte medewerking.
b. SD: Tornooi 25-26-27/05/2018
Opsporing: 05/11 Charleroi
Match U17 in Kortrijk WE 11/11
c. SH: Tornooi 18-19-20/05/2018
De Opsporing SH en de planning van de drie teams te voorzien in overleg met de selectionneerders
zullen voor 15/11 aan de Directie Comité en de regionale bonden voorgesteld worden.
Aanpassingen van eind kampioenschap: te wijten aan de datums van de internationale toernooien
a. Voorstel P. Vanpetegem, deskundige, op verzoek van de SCWP
b. Advies van de CCS over het voorstel
c. Quid SH PO2/PO3, jeugd finales en dames?
d. Quid Beker?
De SCSWP neemt geen enkele beslissing. Contacten moeten nog met de betrokken clubs plaatsvinden.
De RVB van KBZB vraagt om een datum voor de organisatie van de halve finales H en finales van de Beker
van België zo snel mogelijk vast te stellen teneinde tot de aanbesteding over te gaan. De SCWP vraagt
een aanvullende termijn aangezien het uitzonderlijke karakter van de situatie.
DWF & recycling tafel officials
De SCWP vraagt aan de clubs om tot de volledige codering van de aangesloten spelers in overeenkomstig met
de regelgeving onmiddellijk over te gaan. De test fase kan pas haar effecten produceren als alle clubs hun
verplichtingen respecteren. De secretaris wordt verzocht een herhaling te sturen aan de betrokkene clubs.
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U13 - voorstel van de CCS van 24/10/17
De SCWP neemt kennis van de voorstellen van de CCS van zitting van 24/10 en bedankt haar voor de
uitgebrachte adviezen.
De secretaris wordt verzocht aan de clubs de wijzingen in het handboek waterpolo kwestie de tijd van het spel
tijdens de toernooien U11 en U13 mede te delen. Ook in U13 voor de uitnodiging van „een jonge“scheidsrechter
te presenteren en in de U11 6tegen6 voor de hieronder aangegeven regels:
a. Nauwkeurigheid van de teksten van het handboek polo, tijd van het spel (U11-U13):
«De Tijd van match: 4 X 5 min + 3 X 2 min tussen de periodes: arrest van de chrono alleen in geval van
doel en/of out van de bal buiten het speelveld.
De Tijd van balbezit: 30’’ reset van de chrono na een verandering van balbezit of een shot (eveneens
corner), een ernstige fout (uitsluiting, penalty).
De Uitsluitingstijd: 20 seconden in de tijd van de wedstrijd.
b. Wijziging tekst «jeugd» scheidsrechters U13:
«Voor elk tornooi zal de organiserende club een jongen/meisje van minstens 16 jaar presenteren die de
wedstrijden zal leiden onder de supervisie van een aangestelde door CCS Scheidsrechter/Coach .
(Eventueel alleen maar de match zonder zijn club volgens het advies van de scheidsrechter/Coach de
dag van het tornooi). De andere deelnemende clubs worden verzocht om een jongeman/jongmeisje
eveneens te presenteren aan elk tornooi».
Nieuwe regels U11 6tegen6 alleen:
“Het spelveld is van de reglementaire afmetingen voor de zone van 2m voorzien en de betreffende
regels zijn van toepassing (verbod om zich er te bevinden zonder in bezit te zijn van de bal enz…).
De speler mag niet de bal tweehandig hanteren, uitgenomen de keeper.”
Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf officiële mededeling aan de clubs door de Secretaris.
Mededeling betreffende de werkzaamheden van de Nationale ploegen
a. Van het belang en de snelheid van het beleid van de communicatie naar de atleten.
b. Van het belang van de communicatie van de planning naar de regionale bonden en aan de atleten via
de Directie Comité.
De verslaggever,
Xavier SWERTVAEGHER
Volgende vergadering:
Donderdag 23-11-2017 – 18.30 uur – Brussel - Bondsbureel
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