KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 20 april 2010 te Brussel.
REF: SPCELWP/10.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 FFBN: P. EVRARD – Y. HERMANS
 SC Waterpolo: I. WOUTERMAERTENS – F. MERCIER – R. VAN HECKE – P. GEERAERTS;
 TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92) - N. FULGEANU & C. GRANCEROF (cat. 93-94)
M. LOUWAGIE verwelkomt I. WOUTERMAERTENS als voorlopige opvolger van H. RASSCHAERT.
1. Gerealiseerd budget WP 2009 DEF
De SPCEL WP neemt kennis van het definitieve gerealiseerd budget per 31.12.2009.
- het voorziene budget werd allesbehalve overschreden.
- vanaf 01.09.2009 valt het WP-budget integraal ten laste van KBZB
2. Nationale Ploegen WP
2.1. JUN 91-92
- Evaluatie activiteiten 2009-2010
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de wedstrijdrapporten van coach P. VAN PETEGHEM
alsook van zijn algemeen verslag van de werking tijdens het afgelopen seizoen.
Hij geeft toelichting bij de diverse activiteiten, trainingen en stages met deze leeftijdscategorie.
Is er voldoende vooruitgang en evolutie te bemerken met de spelersgroep.
Als referentie van sportief niveau kan het interessant zijn om jaarlijkse oefeninterlands te
plannen tegen NED, FRA, GBR, enz.
- Selectie
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de aanwezigheidslijst van de geselecteerde spelers
gedurende het seizoen 2009-2010. Sommige spelers hebben afgehaakt en werden vervangen
door andere spelers. Wat is het effect hiervan op de waarde van de ploeg > kan hiermee een
continue werking worden verdergezet?
- Bespreking programma 2010-2011
P. VAN PETEGHEM geeft toelichting zijn nieuwe planning en activiteiten voor deze
spelerscategorie. Een korte wedstrijdcompetitie met Nederlandse leeftijdsgenoten is voorzien
naast de deelname aan het BK WP.
Alvorens een definitieve beslissing te nemen over de verdere toekomst van deze groep, moeten
op het komende LEN-congres een aantal informaties verzameld en bestudeerd worden:
- vóór het LEN Congres > onderzoek van de pre-calendar WP 2011
- tijdens LEN Congres:
- informatie over potentiële voorbereidingstornooien (bijv. WP 6 Nations e.d.)
- bevestiging van diverse jeugdcategorieën en –competities LEN & FINA 2011-2012
2.2. CAT 93-94
- Evaluatie activiteiten 2009-2010
Coach N. FULGEANU & C. GRANCEROF geven toelichting bij de competitie- en
trainingsactiviteiten van dit nationaal team ’93-’94.
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- Selectie
Na een paar selectietrainingen werd voor het seizoen 2009-2010 een kern van 22 spelers uit 7
verschillende clubs geselecteerd. C. GRANCEROF bespreekt de aanwezigheden van de
spelerskern.
- Bespreking programma 2010-2011
De voornaamste activiteit blijft voorlopig de deelname aan het Belgisch Kampioenschap WP
(categorie JUN). Naast een aantal bijkomende trainingen moet ook bij deze categorie gestreefd
worden naar het inlassen van een aantal oefenwedstrijden tegen respectabele buurlanden.
Het oprichten van een nieuwe lichting ’95-’96 wordt beknopt besproken.
3. Belgische Kampioenschappen WP
3.1. De Nationale Sportcommissie WP heeft de volgende bepalingen vastgelegd:
Vanaf het seizoen 2010-2011 zal bij de kalenderopmaak van de Belgische Kampioenschappen
WP maandelijks 1 vrij weekend voorzien worden voor oefenactiviteiten en -wedstrijden van de
nationale ploegen JUN / CAD.
De SCWP informeert eveneens dat de Supercup zal gespeeld worden na afloop van het
waterpoloseizoen. Deze wedstrijd tussen de Bekerwinnaar en de Kampioen zal ingericht worden
door de Bekerwinnaar. Er wordt uitzonderlijk toegestaan om deze wedstrijd na 31 mei te
organiseren (indien van toepassing).
Er wordt een wijziging ingevoerd betreffende een meer objectieve verkiezingsprocedure van de
“beste WP-speler”. Na elke wedstrijd dient er een quotatieformulier door elke club ingevuld te
worden. De verdere modaliteiten zijn nog te bepalen door de SCWP.
Met het oog op de actuele eindfase van de Belgische waterpolokampioenschappen heeft de
SCWP een aantal clubs afwijkingen toegekend met betrekking tot de lengte en de diepte van hun
zwembad.
Op vraag van Y. HERMANS bevestigt de SCWP dat er voor het seizoen 2011-2012 geen
significante wijzigingen zullen zijn met betrekking tot de wedstrijdformules van de diverse
kampioenschappen.
4. Briefwisseling
nihil
5. Allerlei
5.1. W. GEORGES vraagt de definitieve aanduiding van de twee leden van het VZF Sportbestuur
die vanaf heden deel zullen uitmaken van de Nationale Sportcommissie WP en de Sportcel WP.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO: NOG TE BEPALEN
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