KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 22 september 2016 om 18u30 te Brussel.
REF: SPCELWP/16.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
• KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES – C. LIPPENS;
• VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE – L. DORNEZ;
• FFBN: P. EVRARD – S. SCAILLET – B. PAREZ;
• SC Waterpolo: F. WEISE – M. SARRAZIJN – F. MERCIER – X. SWERTVAEGHER – P. LEDENT;
• NAT. WP COORD: W. VAN HECKE.
Verontschuldigd: A. BERTIAUX
Op vraag van bondsvoorzitter LOUWAGIE stellen de nieuwe leden van de nationale SCWP, F. WEISE en M.
SARRAZYN, zich kort voor. X. SWERTVAEGHER is aanwezig als plaatsvervangend lid namens het FFBN WP-comité.
1. Evaluatie en bespreking van diverse algemene vraagstellingen:
Naar aanleiding van de diverse algemene vraagstellingen somt bondsvoorzitter LOUWAGIE namens de RVB de
belangrijkste conclusies op over de volgende punten.
•
Herinvoering van het gedoogbeleid zodat meisjes opnieuw toegelaten worden om deel te nemen in de
competities Reserves, vanaf 01.10.2016 en enkel geldig voor het WP-seizoen 2016-2017. Ook al is dit enigszins tegen
de wil van de KBZB en ook al wenst de KBZB hierin geen aansprakelijkheid op te nemen, toch lijkt dit een noodzakelijke
maatregel gezien de dreiging van een rechtzaak.
•

Gelet op het feit dat er voldoende waterpolospeelsters zijn bij samenvoeging van de categorieën U17+U20 zal
vanaf het seizoen 2017-2018 een volwaardig Belgisch Kampioenschap Dames U20 opgestart worden.
Indien mogelijk kan misschien reeds vanaf het 1e semester 2017 een voorlopige U20-damescompetitie in
tornooivorm opgericht worden onder de diverse geïnteresseerde clubs.

X.SWERTVAEGHER geeft enkele toelichtingen over de toekomstvisie betreffende meisjes- en dameswaterpolo.
Er mag eveneens gemengd waterpolo gespeeld worden in voorbereidende oefenwedstrijden en –trainingen.
De creatie van tijdelijke verenigingen tussen speelsters van 2 of meer waterpoloclubs wordt toegelaten.
•
Regionalisering waterpolo?
Gezien het dubbele veto vanuit de beide regionale federaties, blijft de ganse organisatie en werking van alle officiële
waterpolokampioenschappen integraal onder de hoede van de nationale federatie KBZB.
•
Oprichting van aparte WP-structuur?
Bondsvoorzitter LOUWAGIE stelt dat dit ten vroegste mogelijk is vanaf 01.07.2017. De RVB heeft opdracht gegeven
aan W. GEORGES en C. LIPPENS om een studie en een inventaris op te maken van alle mogelijke elementen
(organisatie, juridisch, financieel, administratief, etc.) die in aanmerking zullen genomen moeten worden bij de
conceptuele uitwerking van een autonome structuur voor het beheer van waterpolo. Vooral de invloed van het wegvallen
van de WP-financiën binnen het federaal KBZB-budget moet grondig onderzocht worden.
In elk geval blijft de vzw KBZB altijd in haar hoedanigheid van aangesloten NAT. FED. MEMBER het enige
aanspreekpunt en vertegenwoordiger (met stemrecht) namens België ten opzichte van BOIC, LEN, FINA, IOC, etc.
2. Werking en nationale activiteiten
2.1. Quid nationale / regionale WP-ploegen (JEU/JUN/SEN/DAM)?:
De nationale WP-coördinator W. VAN HECKE zal een voorstel tot activiteitenprogramma en budget voor het jaar 2017
uitwerken en overmaken aan de RVB KBZB die zich hierover zal buigen op haar zitting van 18.10.2016.
OPGEMAAKT
05/10/2016

VERSTUURD
07/10/2016

OPMERKINGEN
21/10/2016

GOEDKEURING
18/10/2016

TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEBSITE: www.belswim.be

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Men beoogt in 1e instantie alvast opnieuw de deelname aan een LEN EK-kwalificatietornooi WP U17/JUN (mei 2017).
Er kan in geen geval sprake zijn van een nationaal WP-team Dames (geen budget beschikbaar binnen de regionale
zwemfederaties en geen prioriteit binnen werking van huidige vzw KBZB) of van financiële ondersteuning voor de
deelname aan een internationale competitie (Universiade) die niet verloopt via de FINA/LEN en die bovendien sportief
niet aangewezen lijkt gelet op de dramatische resultaten in het verleden.
2.2. Nationale activiteiten en programma NAT. WP BEL 2016-2020
De SPCEL WP heeft reeds enige tijd geleden kennis genomen van dit projectontwerp.
3. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
3.1. Verloop van het huidig WP-seizoen 2015-2016
Vanuit de SCWP zijn er momenteel geen specifieke opmerkingen te melden.
Volgens de SCWP is de algemene gemiddelde leeftijd in de hoogste afdeling aanzienlijk gedaald (minder 30+) en is er
al veel talent aanwezig op jongere leeftijd die graag en meer willen trainen.
De jeugdwerking boomt en geeft aanleiding tot een stijging van het aantal actieve spelers.
3.2. Wijzigingen aan reglementen & richtlijnen WP
Er werden door de SCWP tot nader order geen noemenswaardige bijkomende wijzigingen opgenomen in het
competitiereglement met betrekking tot het WP-seizoen 2016-2017.
3.3. Project Waterpolo Online
Competitiemanager P. LEDENT geeft toelichting over de huidige stand van zaken betreffende WATERPOLO ONLINE.
De meeste elementen en functies werken op dit moment relatief goed maar er zijn nog een aantal belangrijke items
verder te regelen en te voorzien, zoals voldoende bijscholing in eerste instantie voor de superliga-clubs met duidelijke
communicatie over de diverse toepassingen.
Andere belangrijke punten die nauwgezet door P. LEDENT zullen opgevolgd worden, zijn de verdere ontwikkeling en
implementatie van het elektronisch WP-formulier en de afstemming van het spelersbeheer ism. de beide regionale
federaties.
3.4. Commentaren coordinatievergadering SCWP-CSC-COM. DISCIPL. WP.
X. SWERTVAEGHER geeft verdere toelichtingen over de onenigheid met de Centrale Scheidsrechterscommissie
aangaande de kwalificatie van een rode kaart.
Wat betreft de controle van de identiteit werd onderling overeengekomen dat een kleurenkopie van de identiteitskaart bij
de jeugd (maar niet bij de seniores) aanvaard wordt als geldig identiteitsdocument.
4. Briefwisseling
4.1. FINA Water Polo Referees List 2017:
Momenteel werd nog geen advies ontvangen van de Centrale Scheidsrechterscommissie over de verlenging van de
huidige internationale FINA-scheidsrechters.
5. Allerlei
5.1. F. WEISE zal de komende 2 jaar het voorzitterschap opnemen van de nationale SCWP.
5.2. P. EVRARD vraagt een snellere opmaak en verspreiding van de verslagen van de Nationale Sportcommissie
Waterpolo.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO:
DATUM NOG TE BEPALEN – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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