KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 16 oktober 2013 om 19u00 te Brussel.
REF: SPCELWP/13.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
VZF: B. DEWULF – M. DEMEESTER;
FFBN: P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
SC Waterpolo: S. DAMMAN – F. MERCIER – A. BERTIAUX – W. SYMOENS;
1. Gerealiseerd budget (toestand oktober 2013)
De SPCEL WP heeft kennis genomen van deze financiële situatie, inclusief de deelnamekosten aan het EK WP-kwalificatietornooi. Het
voorziene budget wordt in elk geval niet overschreden worden.
W. SYMOENS informeert naar de mogelijkheid om het budgetoverschot over te dragen naar het volgende jaarbudget.
In principe ligt het nationale waterpolobudget telkens binnen dezelfde normen en schommelt dit jaarlijks louter naargelang het aantal
nationale activiteiten.
2. Nationale Ploegen WP
2.1. JEU CAT 96-97
2.1.1. Evaluatie EK-kwalificatietornooi WP 2013
De SPCEL WP neemt kennis van de resultaten van het EK-kwalificatietornooi te Budva – Montenegro.
S. DAMMAN, aanwezig als teammanager, doet kort verslag van de sportieve resultaten die niet erg positief waren maar het
wedstrijdschema van BEL was bijzonder zwaar met 3 wedstrijden op 24u. Hij vermeldt eveneens dat BEL ter plaatse heel wat
positieve commentaren heeft ontvangen.
De SPCEL WP stelt vast dat er reeds op deze leeftijd (15-17 jaar) een enorm niveauverschil is tussen de diverse teams, voornamelijk
ten gevolge van een enorm verschil in trainingsuren en opleidingsmogelijkheden. M. LOUWAGIE merkt op dat louter door een
budgetverhoging dit verschil in de toekomst niet beperkt kan worden, wel door meer training en professionele begeleiding.
W. SYMOENS geeft toelichting bij de jeugdwerking waterpolo binnen de regionale zwemfederaties.
Het opmaken van een meerjaren-budget is mogelijk binnen de financiële marges en middelen van de KBZB, maar eerst dient binnen
de regionale federaties een brede basis te worden gevormd, niet alleen door de vorming van jonge spelers maar ook door een
specifieke opleiding voor waterpolotrainers.
M. LOUWAGIE juicht de diverse initiatieven toe maar is in afwachting van een globaal sportief beleidsplan ter zake.
2.1.2. Ontslag P. VAN PETEGHEM en stand van zaken opvolging TD Nat. WP
De SPCEL WP neemt kennis van de brief van P. VAN PETEGHEM en bedankt hem voor zijn inzet en toewijding betreffende de
begeleiding van de nationale jeugdploegen. W. GEORGES heeft reeds enige tijd geleden de SCWP de nodige informatie en
documenten bezorgd aangaande deze functie (oproep, job description, etc.).
De SPCEL WP bespreekt de opportuniteit van de invulling van deze positie. Vanuit de SCWP is er momenteel nog geen oproep of
concrete kandidatuur voorgesteld als nieuwe technische directeur. De SCWP heeft immers momenteel geen valabele kandidaten op
het oog en bijgevolg zal de SCWP zelf collegiaal deze taken voorlopig waarnemen.
2.1.3. Programma en activiteiten 2014
De SPCEL WP bespreekt de verdere werking van de nationale ploeg waterpolo samengesteld met jeugdspelers vanuit de brede basis
gecreëerd door de regionale zwemfederaties. In 2014 is er enkel een LEN EK-kwalificatietornooi voor de leeftijdscategorie U19. Het is
de bedoeling om een nieuwe lichting 1998-1999 op te starten in functie van het LEN EK-kwalificatietornooi U17 in 2015.
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De SPCEL WP herhaalt dat er telkens jaarlijks slechts aan 1 (officieel) internationaal tornooi kan worden deelgenomen met de
nationale jeugdploeg, de belangrijkste variatie bestaat immers in het voorzien van meerdere trainingen en (lokale) stages.
3. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
3.1. Verloop van het huidige WP-seizoen 2013-2014
* Namens de SCWP meldt F. MERCIER dat de Belgische kampioenschappen momenteel verlopen zonder noemenswaardige
problemen, ook in de Superliga waar de animo is verdwenen na de introductie van de diepbad-maatregel. In 2e Afdeling is er nu wel
een groter niveauverschil door de ploegen die zich vrijwillig hebben laten degraderen.
* F. MERCIER betreurt ook dat opnieuw diverse waterpoloclubs niet in orde waren met de reglementaire bepalingen en verplichtingen
op het gebied van internationale LEN ITC transfers en/of waterpololicenties. Zie ook Pt. 3.3. LEN ITC WP.
Aangaande de speelgerechtigdheid van spelers komende uit het buitenland en die voor aanvang van de waterpolokampioenschappen
seizoen 2013-2014 niet reglementair in orde waren, wordt uitzonderlijk toegestaan dat ze mogen deelnemen aan de Bekercompetitie
maar niet in de 1e ronde van de waterpolokampioenschappen.
3.2. Aanpassing nieuwe WP-reglementen FINA 2013-2017
* Alle relevante reglementen werden gepubliceerd en verspreid aan alle belanghebbende partijen.
W. GEORGES vraagt aan de SCWP of er reglementswijzigingen zijn die een gevolg hebben op de opmaak van de wedstrijdbladen
want binnenkort volgt een nieuwe druk (bijv. 1 time out per periode, etc…).
* F. MERCIER meldt tenslotte dat de SCWP momenteel ook werkt aan een update van de waterpolohandleiding.
W. GEORGES is stand-by om waar nodig assistentie te verlenen bij de opmaak van dit document.
3.3. Nota LEN ITC & WP Licenties
W. GEORGES geeft toelichting bij deze nota en hoopt op de medewerking van de regionale federaties bij het controleren en het
afleveren van WP-licenties, ook al ligt de eindverantwoordelijkheid bij de club die een meldingsplicht zou moeten hebben aangaande
nieuwe spelers die komen uit het buitenland.
4. Briefwisseling
4.1. nihil
5. Allerlei
5.1.nihil

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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