KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 06 oktober 2010 te Brussel.
REF: SPCELWP/10.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 FFBN: P. EVRARD – Y. HERMANS
 SC Waterpolo: S. DAMMAN – R. VAN HECKE – P. GEERAERTS;
 TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92-93) - N. FULGEANU & C. GRANCEROF (cat. 94-95-96)
Verontschuldigd: F. MERCIER
1. Gerealiseerd budget WP 01.10.2010
De SPCEL WP neemt kennis van het voorlopige gerealiseerde budget per 01.10.2010.
Het merendeel van de uitgaven dient nog uitgevoerd te worden in de periode SEP-DEC 2010.
2. Nationale Ploegen JEU WP
2.1. CAT 91-92-93
- Evaluatie activiteiten 2009-2010
De SPCEL WP heeft reeds kennis genomen van de werking tijdens het afgelopen seizoen.
P. VAN PETEGHEM herhaalt in het kort de belangrijkste punten van de werking.
- Selectie 2010-2011
Enkele spelers hebben eind vorig seizoen afgehaakt, de kern wordt aangevuld met de betere
elementen van ’93 om met deze spelers eventueel verder te evolueren in het vooruitzicht van
LEN EK U19 2012.
- Bespreking programma 2010-2011
P. VAN PETEGHEM geeft toelichting bij de seizoensplanning en de verdere activiteiten van deze
spelerscategorie. Een korte wedstrijdcompetitie met Nederlandse leeftijdsgenoten is voorzien in
Zeist. Verder zijn er 10 wedstrijden in het BK WP (buiten competitie) en enkele interlands tegen
een selectie uit Noord-Frankrijk.
Voor 2011 moet uitgekeken worden naar een internationaal oefentornooi met gelijkwaardige
landen POL-IRL-SUI-DEN (ter vervanging van het 6 Nations WP tornooi) om het niveau U19 &
Seniores een toekomstobjectief te geven.
Een financieel (economisch) project moet hiervoor uitgewerkt worden door W. GEORGES met
sportieve en praktische suggesties van P. VAN PETEGHEM.
2.2. CAT 94-95-96
- Selectie
De selectietrainingen voor het seizoen 2010-2011 zijn bijna afgelopen, er daagden maar liefst 70
kandidaten op. C. GRANCEROF / N. FULGEANU geven enkele toelichtingen bij het niveau en de
kwaliteit van de voorlopige selectie. Enkele spelers van ’96 maken hiervan al deel uit van deze
ruime selectie. De SPCEL WP heeft kennis genomen van de lijst met geselecteerde spelers.
- Bespreking programma 2010-2011
De SPCEL WP heeft kennis genomen van het programma SEP 2010 – MEI 2011 van de beide
jeugdcategorieën (91-93 & 94-96).
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De voornaamste activiteit van de 94-96-groep is voorlopig de deelname aan het Belgisch
Kampioenschap WP (categorie JUN).
De deelname aan het EK JUN kwalificatietornooi 2011 wordt besproken (de data zijn heden nog
niet vastgelegd door de LEN).
In eerste instantie zou geopteerd worden om dit eventueel te organiseren in België:
- Projectbeschrijving, lastenboek, financieel plan zijn verder uit te werken en te
bespreken. Bijkomend zou dan ook een oproep tot kandidaturen voor deze organisatie
verstuurd worden aan de WP-clubs
- Indien er niet zelf wordt georganiseerd zijn de deelnamekosten afhankelijk van de loting
van het kwalificatietornooi.
- De beide opties dienen financieel vergeleken te worden.
- W. GEORGES zal contact opnemen met M. BIRRI, LEN WP manager.
C. GRANCEROF vraagt om als voorbereiding op het EK JUN kwalificatietornooi deel te nemen aan
een PRE-QUAL tornooi in Budapest (15-17 april 2010).
Dit wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de financiële kosten zoveel mogelijk gelimiteerd
worden (keuze van low cost vluchten, sobere hotelaccommodatie).
Op basis van zijn contacten met de Roemeense organisatie is het mogelijk om met 16 personen
(13 spelers + 2 coaches + 1 delegatieleider) aan het tornooi deel te nemen voor minder dan
5.000 euro. Dit wordt verder in detail becijferd door W. GEORGES in samenspraak met C.
GRANCEROF.
3. Belgische Kampioenschappen WP
R. VAN HECKE geeft toelichting bij het volgende initiatief van de SCWP:
- Oprichting van 5 werkgroepen voor de hervorming van de competitieformule en voor de
ontwikkeling van een visie betreffende de nationale ploegen.
- Een oproep naar de clubs werd verstuurd om afgevaardigden aan te duiden in deze
werkgroep. Een bijeenkomst met alle kandidaten is voorzien op 23 oktober te Mechelen.
4. Briefwisseling
LEN: loting kwalificatiepoules EK WP 2010-2012
De SPCEL WP heeft kennis genomen van deze loting en stelt vast dat slechts weinig landen van
het niveau van België zich hebben ingeschreven in deze nieuwe kwalificatieformule.
De SPCEL WP betreurt dan ook dat de LEN geen aandacht heeft voor de amateurwaterpolofederaties.
5. Allerlei
5.1. De jaarlijkse coördinatievergadering TCWP – SCWP – Scheidsrechterscommissie zal
doorgaan op 26 oktober 2010.
5.2. Nieuwe datum finale Beker van België: zaterdag 07/05/2011 (ipv 30.04.2011)
De finale betreft enkel de wedstrijd voor de 1e en 2e plaats, er is geen troosting meer voor de 3e /
4e plaats. Een oproep wordt spoedig verstuurd naar de clubs.
5.3. Supercup WP op 09.10.2010: DM Moeskroen vs. KZK Kortrijk
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO: NOG TE BEPALEN
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