KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 23 april 2013 om 18u00 te Brussel.
REF: SPCELWP/
SPCELWP/1
.02/WG
WP/13.02

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF:
VZF  FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 SC Waterpolo: S. DAMMAN – F. MERCIER – A. BERTIAUX;
 TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97)
Verontschuldigd: B. DEWULF – J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER – W. SYMOENS
Voorzitter M. LOUWAGIE stelt vast dat er geen VZF-afgevaardigden van de KBZB RVB aanwezig zijn.
Bijgevolg kan er louter onder voorbehoud vergaderd worden en kunnen er dus geen geldige beslissingen genomen worden.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering SPCEL WP 11.02.13
Geen opmerkingen, het verslag wordt definitief goedgekeurd.
2. Gerealiseerd budget (toestand april 2012
2012)
12)
De SPCEL WP heeft kennis genomen van deze voorlopige financiële situatie, inclusief de deelnamekosten aan het EK WPkwalificatietornooi. Het voorziene budget, opgemaakt tot en met het EK-kwalificatietornooi, zal niet overschreden worden
3. Nationale Ploeg JEU WP
3.1. CAT 96-97
3.1.1. Evaluatie activiteiten jan-maart 2013
P. VAN PETEGHEM geeft toelichting over de stage te La Louvière, diverse trainingen te Brugge en de buitenlandse stage in
Oradea (Roemenië) waar bijzonder hard werd getraind gedurende 6 dagen. Er werden ginds ook oefenwedstrijden gespeeld
tegen lokale teams van Oradea en Debrecen (uit dezelfde leeftijdscategorie of ouder).
Volgens P. VAN PETEGHEM was deze stage een uitstekende gelegenheid om de automatismen in te oefenen en er werd er
bovendien zichtbaar vooruitgang gemaakt, zowel individueel als collectief.
3.1.2. Voorbereiding en selectie EK-kwalificatietornooi WP 2013
De SPCEL WP neemt kennis van het voorbereidingsprogramma ifv het EK-kwalificatietornooi te Budva met diverse
trainingen en oefenwedstrijden in diepe baden.
De SPCEL WP heeft eveneens kennis genomen van de selectiebrief betreffende het EK-kwalificatietornooi inclusief de
reisdetails, het wedstrijdprogramma en de nationale selectie van 11 spelers en 2 doelmannen.
Sportieve verwachtingen? Inschatting van de tegenstanders MNE / CZE / UKR / SLO? Volgens P. VAN PETEGHEM is dit
moeilijk in te schatten, al wordt verwacht dat de traditionele waterpolonaties zeer sterk zullen zijn. In principe is deze
nationale lichting echter beter en talentvoller dan de vorige jeugdploeg die in 2011 een kwalificatietornooi te Antwerpen
heeft gespeeld. P. VAN PETEGHEM vindt het wel jammer dat er 3 wedstrijden moeten gespeeld worden binnen 24u-termijn.
4. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
4.1. Verloop huidig WP-seizoen 2012-2013
- Belgisch Kampioenschap
Verloop play-offs: alle wedstrijden zijn op een vlotte manier aan de gang met positieve commentaren.
Het hogere niveau van de nationale jeugdwerking (cf. resultaten van het nationale WP-team U17 in competitie) betekende
absoluut een meerwaarde is voor de sportieve ontwikkeling.
Het niveau van de arbitrage in de nationale competities is soms nogal wisselvallig. Er is misschien meer nood aan een
betere communicatie en onderling overleg tussen de waterpoloscheidsrechters en de waterpolocoaches.
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- Beker van België
Promotie en voorbereiding voor de finales 25 mei 2013 zijn eveneens aan de gang. Dit moet een groot waterpolofeest
worden voor de organiserende club DM, de deelnemende clubs, de media en het publiek. Er is zelfs rechtstreekse
uitzending via regionale TV, dus is de SPCEL WP verheugd over deze zeer mooie vooruitzichten om het waterpolo op een
hopelijk positieve manier in het daglicht te stellen.
4.2. Voorbereiding volgend WP-seizoen 2013-2014
F. MERCIER doet uitgebreid verslag van enkele probleemsituaties op basis van zijn nota:
- Problemen binnen de SCWP ivm de play-offs 2011-2012 en de discussie over de verplichte min. diepte in AFD.1.
- Hij betreurt dat sommige WP-dirigenten hun clubbelangen laten primeren boven de algemene belangen.
- Ontslag G. CLAES > bedankt voor alle inspanningen maar sommige initiatieven binnen de werkgroep waren niet
unaniem ondersteund.
- Hij wijst op noodzaak aan back-up voor continue werking van secretariaten SCWP & CCA.
- De redactie van de handleiding WP, dat louter een aanvulling op en een uitwerking van de bondsreglementen is, zal
volledig nagezien worden zodat alle essentiële informatie en documenten voor de WP-clubs beschikbaar zullen zijn
vooraleer ze zich in de loop van de maand mei inschrijven voor het volgende WP-seizoen.
- De SCWP behoudt zich steeds het recht voor om de kalender desgevallend aan te passen in functie van het aantal
ingeschreven ploegen per categorie.
De SPCEL WP heeft verder kennis genomen van de enquêteresultaten, uitgevoerd door de SCWP bij alle waterpoloclubs,
aangaande de invoering van de verplichte min. diepte (1,80m) in AFD. 1 van het BK Waterpolo vanaf het WP-seizoen 20132014.
S. DAMMAN geeft in naam van alle WP-clubs enkele bijkomende commentaren over de toestand van de zwembaden in
België op basis van de uitgebreide bovenvermelde enquête. Het is de verwachting dat er binnen enkele jaren nog meer
diepe zwembaden zullen zijn, daarom wordt de RVB geadviseerd om de maatregel nog enkele jaren uit te stellen totdat ook
MZV Eeklo beschikt over een nieuw zwembad met beweegbare bodem. Dit wordt echter niet unaniem ondersteund door de
SPCEL WP aangezien dan andere clubs het moeilijk zouden aanvaarden dat er louter voor MZV Eeklo een uitzonderlijke
bepaling wordt vastgelegd. Kortom, de maatregel moet in elk geval gelijk zijn voor alle clubs in AFD. I.
F. MERCIER vraagt eventuele mogelijkheid tot financiële tegemoetkoming voor clubs die in diep bad moeten gaan spelen.
De RVB is hiervan allerminst een voorstander. Het is niettemin zo dat de “moderne” PPS-samenwerkingen in de nieuwe
zwembaden minder voordelig zijn voor de waterpoloclubs, maar dat geldt ook voor alle andere zwemsportdisciplines en is
bovendien lokaal zodanig verschillend dat het eigenlijk onmogelijk is om vergelijkingen te maken.
De RVB is wel bereid om na te gaan of ze zich nogmaals al dan niet zal beraden over deze kwestie.
De SPCEL WP is van mening dat er meer noodzaak is aan een combinatie van enerzijds een adequate (regionale of
nationale) opleiding van coaches en/of scheidsrechters en anderzijds de beschikbaarheid van betere zwembaden voor de
opleiding van spelers om het algemene niveau van het Belgische waterpolo te stimuleren.
4.3. Huidige stand van zaken ivm autonomere organisatie WP (cf. vergaderingen 15.09.12 & 17.10.12, etc…)
Er werd verder geen enkel uitgewerkt werkdocument meer ontvangen over dit verzoek tot eventuele reorganisatie.
Namens de SCWP geeft F. MERCIER toelichting over de laatste besprekingen met de VZF / FFBN over dit onderwerp, maar
er lijkt geen consensus met communautair evenwicht noch onvoldoende draagkracht te bestaan om een hogere mate van
autonomie of regionalisering verder om te zetten in een concreet werkingsproject.
5. Briefwisseling
nihil
6. Allerlei
nihil
De verslaggever,
Wouter GEORGES, SecretarisSecretaris-generaal
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