KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 24 februari 2016 om 18u30 te Brussel.
REF: SPCELWP/16.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
• KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES – C. LIPPENS;
• VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE;
• FFBN: P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
• SC Waterpolo: F. MERCIER – A. BERTIAUX – P. LEDENT – R. VAN HECKE;
• NAT. WP COORD: W. VAN HECKE.
1. Werking en nationale activiteiten
1.1. Bespreking en evaluatie selectietrainingen U19:
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de organisatie van en de aanwezigheden op de diverse selectietrainingen
voor de betrokken leeftijdscategorie, die voornamelijk doorgingen te Mechelen.
Wim VAN HECKE geeft enkele toelichtingen over het sportieve niveau en de testresultaten van alle spelers die zich
hebben aangeboden. Uiteraard zal de uiteindelijke samenstelling van de kern voor het EK-kwalificatietornooi nog verder
vorm moeten krijgen.
1.2. Voorbereidingsprogramma en deelname LEN Kwalificatietornooi EK WP U19 (04-08 mei 2016 * Antalya TUR)
De SPCEL WP heeft kennis genomen van het voorlopige programma met stages en trainingen ifv. het EKkwalificatietornooi. Het zwaartepunt valt in de paasvakantie met een stage te Mechelen en een oefentornooi tegen
internationale teams in Doornik.
De KBZB heeft helaas nog geen uitnodiging of relevante informatie ontvangen van de Turkse Federatie, zodat het
momenteel nog niet mogelijk is om een algemene begroting voor deze internationale ontmoeting op te maken.
Een vluchtoptie via Jetair werd ondertussen wel aangevraagd.
Gezien de budgettaire beperkingen zal de nationale ploeg U19 slechts uit 11 spelers bestaan (ipv. 13).
Qua sportieve prestaties verwacht W. VAN HECKE dat MNE in elk geval buiten categorie is, gastland TUR wellicht ook
maar dat er misschien kansen zijn tegen GBR & ISR.
1.3. Nationale activiteiten en programma NAT. WP BEL 2016-2020
De SPCEL WP heeft kennis genomen van dit ontwerp van programma.
Wim VAN HECKE geeft enkele commentaren over zijn langetermijnplanning, opgemaakt voor de nationale teams
waterpolo in de periode 2016-2020.
2. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
2.1. Verloop van het huidig WP-seizoen 2015-2016
Vanuit de SCWP zijn er momenteel geen specifieke opmerkingen te melden.
Volgens F. MERCIER is het sportief en technisch niveau in het algemeen beter geworden.
De SCWP zal de competitieformat voor de hoogste afdeling ook opnieuw wijzigen: na 14 reguliere competitiewedstrijden
tussen de 8 teams, volgt een play-off H/T tussen ploeg 1 tem 4 en een play-off H/T tussen ploeg 5 tem 8.
Voor de volgende seizoenen overweegt de SCWP om eventueel BZK en mogelijk ook WZK over te laten komen in de
hoogste afdeling Superliga aangezien deze beide clubs beschikken over een diep zwembad en een goed uitgebouwde
waterpolostructuur en –werking.
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R. VAN HECKE wijst verder op de noodzaak aan een betere controle van de identiteitskaarten van alle spelers voor
aanvang van de wedstrijd, bijvoorbeeld door middel van een digitale E-ID kaartlezer.
Vanuit de SCWP zal binnenkort opnieuw een uitnodiging vertrekken voor een nieuwe coordinatievergadering tussen
zowel SCWP, Scheidsrechterscommissie en Tuchtcommissie.
2.2. Reglementswijzigingen WP KBZB
• Nationale overgangsperiode in functie van de nationale WP-kampioenschappen van de KBZB:
Sinds kort hanteren de beide regionale zwemfederaties verschillende regionale ontslagperiodes:
FFBN >
01 AUG – 31 AUG.
VZF >
15 MEI – 15 JUN.
Dit geeft aanleiding tot een discriminatoire behandeling tussen VZF- en FFBN-waterpoloclubs met betrekking tot hun
inschrijving en hun transfers in functie van de Belgische Kampioenschappen Waterpolo (die normaliter aanvangen rond
half september).
Bijgevolg werd door de RVB beslist dat er vanaf het volgende waterpoloseizoen de volgende regeling zal gelden:
• 01 SEP > 31 MEI: organisatie nationale waterpolocompetities KBZB.
• 01 JUN > 31 AUG: nationale overgangsperiode KBZB waarbinnen waterpoloclubs geldige transfers kunnen
maken.
•

Gemengde teams U11: naar aanleiding van de beslissing door de RVB KBZB dd. 28.01.2016 zullen er enkel nog
gemengde teams worden toegelaten in de categorie U11 vanaf het waterpoloseizoen 2016-2017, gezien de te groot
wordende fysiologische verschillen tussen jongens en meisjes boven de CAT U11.
Het staat de SCWP uiteraard vrij om eventuele regionaal georganiseerde tornooivormen voor uitsluitend meisjes
voor te stellen en uit te werken.

•

Invoering spelerscontributie: naar aanleiding van de investering in het digitaal platform Waterpolo Online (zie Pt.
2.3.) zal dus voor het eerst een spelersbijdrage van 15 euro aangerekend worden vanaf het waterpoloseizoen 20162017 (enkel per speler in de categorie U20 & SEN).

2.3. Project Waterpolo Online
Namens de SCWP laat F. MERCIER weten dat dit een mooi instrument voor de clubs zal zijn, indien iedereen
constructief meewerkt. Het is belangrijk om de timing van de bijscholingen en de introductie zo snel als mogelijk vast te
leggen.
3. Briefwisseling
Nihil
4. Allerlei
4.1. Internationale WP Referees Clinic te Gent (30.01.2016)
Namens de SCWP wenst F. MERCIER voorzitter LOUWAGIE en de RVB KBZB te bedanken voor de ondersteuning
van de clinic op topniveau. Op initiatief van R. RYCKAERT werd internationaal topscheidsrechter Boris MARGETA
(SLO) uitgenodigd om te komen spreken over zeer interessante topics.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO:
DATUM NOG TE BEPALEN – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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