KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 09 maart 2011 te Brussel.
REF: SPCELWP/11.01/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 – F. MERCIER;
 TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92-93)
Verontschuldigd: N. FULGEANU & C. GRANCEROF (cat. 94-95-96) - P. GEERAERTS

1. Budget WP 2011
De SPCEL WP neemt kennis van het budget WP met de gerealiseerde uitgaven tijdens het 1e
kwartaal 2011. Voorlopig worden er geen of weinig activiteiten voorzien na afloop van het EKkwalificatietornooi. Dit is afhankelijk van de eventuele kwalificatie en zal besproken worden op
de volgende vergadering van 17.05.2011.
2. Nationale Ploegen JEU WP
2.1. CAT 91-92-93
- Evaluatie werking 2010
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de uitvoerige evaluatienota van P. VAN PETEGHEM.
P. VAN PETEGHEM herhaalt in het kort de belangrijkste punten van de werking.
- Selectie 2010-2011
Enkele spelers hebben definitief afgehaakt wegens studies, de kern wordt dan ook aangevuld
met de betere elementen van beloftespelers (88-89-90) om met deze spelers eventueel verder te
evolueren in het vooruitzicht van een eventueel programma voor Seniores.
De selectie werd opgemaakt op basis van selectietraining en –beschikbaarheid. De SPCEL WP
heeft kennis genomen van het overzicht met de spelersaanwezigheden.
- 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 Waterpolo (buiten competitie) en zijn er enkele interlands tegen een
selectie uit Noord-Frankrijk.
Het is echter moeilijk om geschikte sparringpartners in het buitenland te vinden binnen dezelfde
categorie.
- Voor 2012 is het de bedoeling om een spelerskern samen te stellen met de beste
jongeren (cat. 91-92) aangevuld met enkele meer ervaren Seniores of Beloften.
- P. VAN PETEGHEM vraagt dat de KBZB bij andere nationale federaties zou informeren
over mogelijke samenwerking of de organisatie van oefenwedstrijden of -tornooien.
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2.2. CAT 94-95-96
- Evaluatie werking 2010
Gedurende de laatste helft 2010 en het eerste trimester 2011 werden diverse stages, trainingen
en wedstrijden geprogrammeerd.
- Selectie: De SPCEL WP heeft kennis genomen van de lijst met 16 geselecteerde spelers,
afkomstig van slechts 6 VZF-clubs, die momenteel een internationaal tornooi + stage afwerken in
Boekarest. De definitieve selectie van de 13 spelers die zullen deelnemen aan het tornooi wordt
eind maart bekend gemaakt.
- Bespreking programma 2010-2011
De SPCEL WP heeft kennis genomen van het programma SEP 2010 – APR 2011 van deze
jeugdcategorie (94-96).
De deelname aan het EK JUN kwalificatietornooi 2011 wordt besproken. De sportieve resultaten
zijn moeilijk in te schatten, aangezien er weinig informatie is over het niveau van de
deelnemende landen.
De SPCELW P zal dan ook samenkomen na het EK-kwalificatietornooi om de verdere planning
en programma’s te bespreken.
Voor 2012 stelt P. VAN PETEGHEM de volgende items voor:
- Cat. 93-94 inschrijven in BK WP DIV I seizoen 2011-2012 (tien wedstrijden op
verplaatsing). Voorbereiding Cat. 93-94 in functie van EK-kwalificatietornooi 2012
-

Introductie van nieuwe jeugdlichting in 2012: 96-97 + beste ’98 in functie van 2013.
Voorbereiding door middel van trainingen en deelname aan competitie BK WP DIV JUN.

3. Belgische Kampioenschappen WP
F. MERCIER geeft toelichting bij een aantal initiatieven die in de schoot van de SCWP werden
opgestart:
- uitwerking van reglementen die geldig zijn voor 1 Olympiade.
- noodzaak aan meer controle en striktere opvolging / naleving van alle richtlijnen door de clubs
- promotie van waterpolo en clubwerking stimuleren
4. Briefwisseling
Kwalificatietornooi EK JUN WP:
CCA: brief met bereidheid om mee te helpen met de organisatie / de wedstrijdleiding.
Oproep aan tafelofficials werd gelanceerd.
5. Allerlei
P. VAN PETEGHEM verzoekt de KBZB om een officiële reservatieaanvraag te richten aan het
BLOSO-centrum te Hofstade voor het afhuren van het zwembad volgend seizoen op
zaterdagvoormiddag voor de cat. 93-94.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO:
WOENSDAG 18 MEI 2011 - 17h30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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