KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 03 mei 2012 te Brussel.
REF: SPCELWP/12.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:


KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;



VZF: J. VAN DER STRAETEN;



FFBN: P. EVRARD - A. VANDER BEKEN



SC Waterpolo: S. DAMMAN – F. MERCIER – G. CLAES – A. BERTIAUX;



TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)

Verontschuldigd: B. DEWULF – R. VAN HECKE
Het voorlopig verslag van de vorige vergadering (02.02.2012) wordt ter zitting voor goedkeuring overhandigd aan de leden.
1. Gerealiseerd budget 2012
W. GEORGES meldt dat er voorlopig slechts een beperkt aantal uitgaven werden gerealiseerd, voornamelijk in het kader
van de stages te La Louvière en Mons. Binnenkort wordt wel de afrekening van de deelname aan de kampioenschappen
opgemaakt. Van zodra mogelijk, zal een accurate budgettaire toestand aan alle leden worden bezorgd.
2. Nationale Ploegen JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
2.1.1. Selectie
Momenteel is er een kern van 22 spelers die tijdens de maand mei zal herleid worden naar 14 spelers.
P. VAN PETEGHEM geeft toelichtingen over het verloop en de resultaten van de deelname aan het BK JUN WP, waar er
gespeeld wordt tegen leeftijdsgroep U20. Het niveau van deze lichting lijkt hoger te zijn dan de werking met de vorige
jeugdcategorie.
2.1.2. Evaluatie activiteiten januari-april 2012
Belangrijkste activiteit was de deelname aan het BK WP DIV JUN (14 competitiewedstrijden), Er is nog 1
competitiewedstrijd te spelen. Verder waren er diverse trainingen met trainingen en een aantal stages (La Louvière –
Mons).
2.1.3. Update & voorstel programma & activiteiten 2012-2013
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de aangepaste kalender 2012-2013 met trainingen, stages en deelname aan BK
WP. Er wordt deelgenomen aan een internationaal tornooi te Genève (half september).
Er is nog geen enkele informatie bekend betreffende het EK Kwalificatietornooi WP 2013.
Eventuele kandidatuur om zelf te organiseren > oproep aan geïnteresseerde clubs? De Nationale Sportcommissie WP
wordt verzocht dit verder te onderzoeken.
De SPCEL WP is voorstander om een nationale WP-studiedag over waterpolo ter organiseren met interessante sprekers en
algemene onderwerpen waarop alle coaches van de Belgische clubs aanwezig dienen te zijn.
PVP en WG zorgen voor de verdere planning en uitwerking.
3. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
3.1. Verloop huidig seizoen 2011-2012
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M. LOUWAGIE verwijst naar de recente problemen aangaande de play-offs in afdeling I Waterpolo.
Een spoedige bijeenkomst van de Commissie der Wijzen is aangewezen om het geschil over de wedstrijd KZK-CNT te
beslechten.
F. MERCIER informeert de SPCEL WP over de anticiperende maatregelen die de SCWP reeds heeft uitgewerkt.
Gezien de kalenderplanning, gezien de verdere procedure, gezien de praktische problemen voor een onmiddellijke
verderzetting en gezien het nog af te werken programma, stelt de SCWP voorlopig voor om de verdere competitie in
AFDELING I op te schorten tot nader orde.
Op vraag van M. LOUWAGIE wenst de SPCEL WP op heel korte termijn eerst nog een aantal alternatieve opties en
mogelijkheden te onderzoeken, dus voorlopig wordt nog geen concrete beslissing genomen over het verder verloop van de
play-offs. M. LOUWAGIE betreurt niettemin deze gang van zaken en deelt mee dat de RVB KBZB de drempelgelden om
klachten in te leiden aanzienlijk heeft verhoogd.
3.2. Voorbereiding seizoen 2012-2013
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de volgende werkdocumenten, opgemaakt door de SCWP:
-

Algemeen Principe & reglementen Beker van België 2012-2013

De SPCEL WP stelt vast dat de verplichte min. diepte van 1,80m voor clubs in Afdeling 1 (50% van de thuiswedstrijden vanaf
het seizoen 2012-2013) niet meer van toepassing blijkt te zijn. M. LOUWAGIE is hierover zeer misnoegd en verwijst naar de
bepalingen die vastgelegd werden door de RVB in 2009 en die wel degelijk van kracht zullen zijn:
2012-2013 > grote diepte min. 1,80m in afdeling I met 50% wedstrijden waarbij mag worden afgeweken.
2016-2017 > alle clubs AFD I spelen zonder uitzondering alle wedstrijden in grote diepte.
-

Reglementen van de Bekers van België A – B – DAMES

Op voorstel van de SCWP werden de volgende benamingen voor de wisselbekers “B” en “Dames” goedgekeurd,
-

Beker van België “B”: Wisselbeker “Sportcommissie Waterpolo”

-

Beker van België “Dames”: Wisselbeker “Hugo Rasschaert”

3.3. Handleiding & Reglementen WP
De SCWP heeft nog talloze bijkomende voorstellen tot reglementswijziging ingediend bij het Algemeen Secretariaat.
Deze zouden bij voorkeur nog zo snel mogelijk nagezien moeten worden zodat de nieuwe versie van de WP-reglementen
beschikbaar is voor de inschrijvingsdatum van het volgende WP-seizoen.
M. LOUWAGIE vraagt wel de garantie dat de beide versies (NL+FR) in een correcte taal worden geredigeerd.
De SPCEL WP stelt vast dat de SCWP, in tegenstelling tot het huidig KBZB-reglement, opnieuw de oprichting van tijdelijke
verenigingen tussen meerdere clubs zou toelaten. De SPCEL WP gaat hiermee akkoord op voorwaarde dat de
reglementaire tekst wordt nagezien en op voorwaarde dat de beide regionale federaties en de KBZB RVB hiermee akkoord
gaan.
4. Briefwisseling
nihil
5. Allerlei
nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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