KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 14 oktober 2009 te Brussel.
REF: SPCELWP/09.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 FFBN: P. EVRARD
 SC Waterpolo: H. RASSCHAERT – F. MERCIER – R. VAN HECKE;
 TD: N. FULGEANU (cat. 93-94)
Verontschuldigd: P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92) – P. GEERAERTS – Y. HERMANS

1. Goedkeuring PV SPCEL WP 31.03.09
Het verslag van de vergadering van 31.03.09 wordt goedgekeurd.
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de opmerkingen van de SCWP (de dato 07.05.09) over de punten 4.1 en
4.2. van het voorlopige verslag.
Deze punten zullen verder besproken worden tijdens deze vergadering (zie pt. 4.1.2. en 4.1.3.).
2. Gerealiseerd budget WP 2009
De SPCEL WP neemt kennis van het gerealiseerd budget per 01.10.2009.
De kosten met betrekking tot de deelname van de beide nationale jeugdploegen in de nationale competitie (1e
helft seizoen 2009-2010) worden pas eind december in rekening gebracht. Deze kosten zijn integraal ten lasten
van het federale KBZB-budget. In elk geval zullen de uitgaven het totale budget 2009 niet overschrijden.
3. Nationale Ploegen WP
3.1. Seniores
Gezien de hervorming van het EK WP (kwalificatie via poules) is hiervoor geen budget voorzien.
Een mogelijke nieuwe deelname aan het Nations WP Tornooi wordt besproken. Dit kan bijvoorbeeld voor de
categorie 91-92 (U20 LEN) in 2011 een ideale voorbereiding zijn op het EK-kwalificatietornooi.
3.2. Jeugd 91-92
3.2.1. Evaluatie activiteiten 2008-2009
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de wedstrijdrapporten van coach P. VAN PETEGHEM alsook van het
verslag van de stage in Kroatië (juli 2009).
3.2.2. Selectie
Voor het seizoen 2009-2010 werd een kern van 22 spelers geselecteerd.
3.2.3. Bespreking programma 2009-2010
Voor deze categorie is er in 2010 geen EK-kwalificatietornooi.
De technische directeur wordt verzocht een programma en budget op te stellen voor de periode 2010-2011 in
kader van de voorbereiding naar het EK-kwalificatietornooi 2011.
Naast de deelname aan de nationale competitie AFD I is er ruimte voor trainingen en korte stages. Deze
trainingen en stages dienen door te gaan in eigen land of in één van onze buurlanden zodat grote kosten en
verre verplaatsingen vermeden worden.
3.3. Jeugd 93-94
3.3.1. Evaluatie activiteiten 2009
Coach N. FULGEANU geeft toelichting bij de eerste activiteit van dit nationaal team ’93-’94.
3.2.2. Selectie
Na een paar selectietrainingen werd voor het seizoen 2009-2010 een kern van 22 spelers geselecteerd.
3.3.3. Bespreking programma 2009-2010
Voornaamste activiteit: deelname Belgisch Kampioenschap WP (categorie JUN).
Er zal niet voorlopig niet worden deelgenomen aan het EK-kwalificatietornooi (LEN JUN april 2010).
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Het globale budget 2010 voor het geheel van beide nationale ploegen dient in dezelfde lijn te liggen als het
budget 2009.
Universiade: de voorwaarden tot eventuele deelname zullen door N. FULGEANU bij de universitaire sportbond
opgevraagd worden.
4. Belgische Kampioenschappen WP
4.1. Evaluatie vergadering clubs WP AFD I + II (Vilvoorde 10.09.09):
De SPCEL WP heeft kennis genomen van het verslag van deze meeting.
Voorzitter M. LOUWAGIE uit nogmaals zijn ontevredenheid over de houding van bepaalde WPverantwoordelijken inzake deze problematiek en doet nogmaals een oproep aan nieuwe krachten om de
werking van de SCWP te ondersteunen.
4.2. Reglement WP-speelveld (grote diepte 1,80m)
Infrastructuur is een heel belangrijke parameter voor verdere ontwikkeling van de sport, bijgevolg dient spelen
in diep bad te leiden naar een beter niveau van de clubs en de nationale ploegen.
Helaas is er weinig flexibiliteit om wijzigingen inzake sportinfrastructuur op korte termijn te realiseren.
Na discussie wordt de volgende timing door de SPCEL WP vastgelegd:
- Vanaf seizoen 2012-2013: verplichte diepte 1,80m voor alle clubs in AFD I met een uitzonderingsmaatregel
om 1 op 2 thuiswedstrijden af te wijken van deze verplichting.
- Vanaf seizoen 2016-2017: algemene verplichting voor alle clubs in AFD I zonder uitzonderingen.
Onder impuls van de KBZB zal een officieel document / inventaris opgesteld worden met alle vereisten,
afmetingen en voorwaarden voor alle watersportdisciplines om de overheden en gemeentebesturen voldoende
te informeren in het geval er infrastructuurprojecten gepland worden.
G. STRAETEMANS is ontgoocheld over de houding van de belangrijkste WP-clubs die enkel geïnteresseerd zijn in
het spelen van een kampioenschap zonder veel bijkomende ambities en onthoudt zich verder bij dit punt.
4.3. Associaties JEU / DAMES
M. LOUWAGIE is hiervan voorstander onder voorbehoud van de administratieve vereisten opgelegd door de
regionale federaties.
Gebruik van tijdelijke associaties: het spelen bij twee verschillende clubs in twee verschillende categorieën en
in het bezit zijn van een licentie bij beide clubs vormt het probleem. Bijgevolg dient de speler een keuze te
maken tussen club en categorie > beperkt tot 1 licentie bij 1 club.
5. Briefwisseling
5.1. Uitnodiging International WP Youth Men ’93 - Jakerson’s Memorial (29-31.01.2010 – Prague CZE)
6. Allerlei
6.1. De SCWP deelt mee dat de WP-spelerskaarten afgeschaft zullen worden. Ter vervanging zullen de clubs
voor aanvang van het seizoen een complete spelerslijst indienen.
6.2. Prize-money Beker van België: verplichting voor de clubs om deze prize-money uitsluitend te gebruiken
voor deelname aan de Europese clubcompetities WP (LEN Champions League & LEN Trophy). De Raad van
Bestuur zal dit voorstel van de SCWP verder onderzoeken.
De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal
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