KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 18 mei 2011 te Brussel.
REF: SPCELWP/11.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 FFBN: P. EVRARD
 SC Waterpolo: G. CLAES – R. VAN HECKE - P. GEERAERTS – F. MERCIER – P. LEDENT;
 TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92-93) - N. FULGEANU & C. GRANCEROF (cat. 94-95-96)

1. Nationale Ploegen JEU WP
1.1. CAT 94-95-96
- Evaluatie EK-kwalificatietornooi Antwerpen
P. VAN PETEGHEM wenst vooreerst de KBZB en AZSC te bedanken voor de organisatie van dit
tornooi in België. Voorzitter M. LOUWAGIE wenst eveneens het organisatiecomité van AZSC
Antwerpen te bedanken.
Sportieve evaluatie: heel sterke tegenstanders met de niet-kwalificatie als gevolg, ook Nederland
wist zich niet te plaatsen. Enkel tegen Zwitserland en Moldova kon het nationale team
wedijveren.
Ook omwille van de korte voorbereiding (met niettemin een stage en een tornooi te Roemenië)
is er al op jonge leeftijd een enorm niveauverschil tussen de verschillende waterpolofederaties.
De SPCEL WP vraagt zich af of het niveau van het nationaal team kan verbeterd worden louter
door het organiseren van meer trainingen en een langere voorbereiding?
Vervolgens discussieert de SPCEL WP enerzijds over het opstarten van nieuwe jeugdcategorieën
en over de follow-up en doorstroming naar het niveau SENIOR anderzijds. Waar dient de
klemtoon te liggen en wat moet prioriteit krijgen? Is een SEN-ploeg wel nog noodzakelijk of
dient er louter met de jeugd gewerkt te worden?
P. EVRARD wenst te wijzen op het aanzienlijke gebrek aan snelheid en kracht ten opzichte van
de andere landen.
G. STRAETEMANS is niet zozeer ontgoocheld over de resultaten, want hij had niet echt een EKkwalificatie verwacht. In Nederland zal de ontgoocheling veel groter zijn gezien de jarenlange
voorbereiding van hun nationaal team.
P. VAN PETEGHEM en G. CLAES verzoeken niettemin om het Nationale Team SEN niet volledig
en definitief op te doeken en om toch verder te blijven werken met de beste Seniores en de beste
jeugdtalenten.
- Voorstel programma 2011-2012
Nihil > geen zin om de werking van deze categorie verder te zetten gezien de resultaten op het
afgelopen kwalificatietornooi.
1.2. CAT 91-92-93
Geen belangrijke perspectieven voor 2011 en 2012, eventueel kan deze categorie occasionele
oefenwedstrijden spelen met gelijkwaardige sparringpartners of kunnen de beste elementen
van deze categorie samen met de beste Seniores samengevoegd worden.
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1.3. CAT 96-97-98
Op basis van de internationale kalender 2012-2013 is het opstarten van deze jeugdcategorie in
functie van 2013 nu al noodzakelijk teneinde op het EK-kwalificatietornooi U17 WP in 2013 een
aanvaardbaar internationaal niveau te halen.
Voor deze jeugdcategorie wordt binnenkort een selectietraining (29 mei – Brugge)
georganiseerd in het vooruitzicht van het verdere programma vanaf september 2011 (o.a.
deelname aan BK WP categorie Juniores).
2. Nationale Ploeg SEN WP
Voorlopig geen plaats meer in 6 Nations tornooi tijdens de komende jaren, tenzij er een vrije
plaats zou komen. Er zijn weinig andere opties door gebrek aan oefentornooien voor Europese
amateur waterpolonaties.
W. GEORGES wordt verzocht te polsen bij gelijkwaardige waterpolofederaties om een jaarlijks
uitwisselingsproject in gang te zetten of valabele sparringpartners te zoeken. Mogelijk kan er
samengewerkt worden met Ierland, Wales en Schotland.
3. Gerealiseerd budget 2011
De SPCEL WP heeft hiervan kennis genomen. Het budget zal verder onderzocht worden door de
Raad van Bestuur.
4. Belgische Kampioenschappen WP
4.1. Zaak WPK-SCC: de beslissing is definitief en werd gecommuniceerd. Er werd een
onafhankelijke commissie met 3 neutrale scheidsrechters samengeroepen om deze zaak te
beoordelen, waarvan de leden geen enkele band of connectie hebben met de KBZB. W. GEORGES
is zeer tevreden over de werking van deze “ad hoc”commissie.
5. Briefwisseling
nihil
6. Allerlei
- F. MERCIER geeft toelichting bij een aantal opmerkingen en initiatieven namens de Nationale
Sportcommissie Waterpolo:
• Aanpassing WP-sportreglementen: de voorstellen werden bezorgd aan alle leden van de
SPCEL WP. Deze moeten nog gereviseerd worden door het Algemeen Secretariaat. In elk
geval dienen de waterpoloclubs de nieuwe reglementteksten te ontvangen alvorens zij
zich inschrijven voor de Belgische Kampioenschappen seizoen 2011-2012.
• De Nationale Sportcommissie is zeer verbolgen over de nogal exuberante eisen van de
Centrale Scheidsrechterscommissie met betrekking tot een verzoek tot verhoging van de
wedstrijdvergoedingen voor scheidsrechters. De Nationale Sportcommissie wijst op de
beperkte financiële middelen van vele waterpoloclubs.
• De organisatie van de Beker van België WP wordt hervormd door de invoering van drie
afzonderlijke bekercompetities (Dames, AFD I + 6 beste AFD II, de rest van AFD II, III en
IV).
• De voorziene datum van de finale van de Beker van België WP (zaterdag 26 mei 2011)
kan niet weerhouden worden wegens EK Zwemmen 2012 te Antwerpen. De SCWP dient
een alternatieve datum voor te stellen.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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