KONINKLIJKE BELGISCHE
BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 17 oktober 2012 te Brussel.
REF: SPCELWP/
SPCELWP/1
WP/12.03
.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF:
VZF M. DEMEESTER;
 FFBN:
FBN P. EVRARD - A. VANDER BEKEN;
 SC Waterpolo: S. DAMMAN – F. MERCIER – G. CLAES;
 TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)
Verontschuldigd: B. DEWULF – J. VAN DER STRAETEN – A. BERTIAUX
1. Voorlopig gerealiseerd
gerealiseerd budget 01.10.2012
De SPCEL WP heeft kennis genomen van deze voorlopige financiële situatie. Na de afrekening van toekomstige uitgaven
voor geplande activiteiten zal het budget 2012 in elk geval met een overschot worden afgesloten.
2. Nationale Ploegen
Ploegen JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
2.1.1. Selectie
Er werd een kern van 14 spelers geselecteerd in het kader van de deelname aan het internationaal WP te Genève.
2.1.2. Evaluatie activiteiten jan-sep 2012
Belangrijkste activiteit was de deelname aan het BK WP DIV JUN. Er zijn al 4 competitiewedstrijden gespeeld.
M. LOUWAGIE informeert naar het sportieve niveau van de tegenstanders gezien de vrij ruime overwinningen van TEAM BEL
CAT. U17 tegen clubteams CAT. U20.
Aangezien de spelers van NAT. TEAM U17 de voorkeur geven aan de nationale ploeg boven hun clubteam stimuleert dit de
onderlinge teamspirit en sportieve prestaties.
Evaluatie internationaal tornooi Genève sep2012: commentaren worden gegeven door Patrick VAN PETEGHEM.
BEL TEAM wint vlot het tornooi tegen clubteams uit Zwitserland, Italië, …Wat betreft de TD was dit een goed internationale
ervaring voor de spelers en een mooie waardemeter.
In aanloop naar het EK Kwalificatietornooi WP JUN 2013 (vermoedelijk in mei maar nog te bevestigen door de LEN) zijn er
echter geen activiteiten meer gepland tegen teams of tegenstanders van hoger niveau. Eventueel kan tijdens de laatste
stage voorzien in december 2012 een oefenmatch gepland worden tegen een sterk buurland (Frankrijk, Nederland).
2.1.3. Update & voorstel programma & activiteiten 2012-2013
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de aangepaste kalender 2012-2013 met de trainingen, stages en de wedstrijden
van het BK WP DIV Junior.
Naar analogie van 2011 kan een eventuele organisatie in België grondig onderzocht en bestudeerd worden qua budget,
organisatorische verantwoordelijkheid en haalbaarheid. In elk geval moet de KBZB tegen 1 december officieel melden aan
de LEN dat de nationale ploeg U17 wordt ingeschreven voor het EK-kwalificatietornooi en dat BEL eventueel interesse heeft
om een kwalificatietornooi te organiseren.
3. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
3.1. Evaluatie seizoen 2011-2012
M. LOUWAGIE wenst dit hoofdstuk definitief af te sluiten na alle commotie rond de wedstrijd KZK-CNT.
W. GEORGES maakt melding van zijn onderhoud met M. BIRRI (LEN WP Manager) over de betrokken wedstrijdfase KZK-CNT.
3.2. Verloop huidig seizoen 2012-2013
Geen noemenswaardige problemen bij de aanvang.
Er lijkt meer sereniteit te heersen onder de WP-clubs, ook aangaande de nieuwe normen over de min. diepte die van
toepassing zal zijn vanaf het volgende seizoen.
W. GEORGES merkt op dat er voor aanvang van het WP-seizoen een aanzienlijk hoger aantal internationale LEN-transfers
naar Belgische WP-clubs werden aangevraagd. Hij betreurt dat sommige clubs hiervoor niet de voorziene procedure hebben
gevolgd.
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3.3. Info & commentaren vergadering 15.09.12 ivm autonome organisatie WP
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de tweetalige Powerpoint-presentatie van de SCWP naar aanleiding van een aantal
meetings met de WP-clubs betreffende de toekomst van waterpolo in België en de meer autonome organisatie van de
waterpoloactiviteiten binnen de KBZB.
G. CLAES geeft alvast toelichting over het verloop van de beide meetings met de WP clubs die in eerste instantie tijdens de
jaarlijkse WP-kalenderzitting in juni reeds werden uitgenodigd voor de bijeenkomst van 15 september.
Ongeveer 30-32 van de 38 clubs waren hierop aanwezig (vooral clubs van hogere afdelingen, en minder clubs van lagere
afdelingen). Dagorde van deze vergadering: Quid waterpolo? Waar staan we, wat gaan we doen?
De SPCEL WP houdt een uitvoerige discussie over de diverse punten vermeld in dit werkdocument alsook over de speciale
karakteristieken en de mogelijke opties aangaande de structuur en de organisatie van regionale / nationale sportfederaties.
Er blijkt dat de WP-financiering een cruciaal element is en dat er binnen de clubs te weinig kennis is over het organigram en
de werking van de diverse zwemfederaties wat nogal verontrustend is. Een verdere studie naar de diverse WP-gerelateerde
inkomsten en uitgaven over de 3 federaties heen dient mogelijk uitgevoerd te worden (inschrijvingen en boetes clubs,
verzekeringen, licenties, etc.).
De SCWP vraagt eveneens een onafhankelijk beheer en gebruik van een WP-budget dat jaarlijks wordt toegekend door RVB
KBZB. M. LOUWAGIE stelt dat dit budget zich jaarlijks steeds situeert tussen 30-35.000 euro en dat dit mits regelmatige
feedback naar de RVB KBZB op nogal onafhankelijke manier kan aangewend worden door de technische directeur en de
SCWP.
M. DEMEESTER maakt de bemerking dat de SCWP WP blijkbaar de huidige verworvenheden wenst te behouden, maar ook
volledige inspraak wil over de inkomsten / uitgaven, terwijl er geen enkel risico genomen worden in het kader van dit
project. Bijkomend vreest hij dat de andere zwemsportdisciplines met dezelfde vraag tot autonoom beheer/beleid zullen
komen!
De SPCEL WP is principieel akkoord met de invoering van een nationale verkiezing van de 6 leden van de SCWP door de 38
WP-clubs tijdens hun jaarlijkse kalenderzitting (op voorwaarde van goedkeuring door de regionale AV’s en na aanpassing
van de huishoudelijke reglementen van de 3 federaties).
Voorzitter LOUWAGIE benadrukt tenslotte het belang van de gezamenlijke aanduiding van een gespecialiseerde
waterpoloadviseur door de 6 leden van de Nationale SCWP. Hij benadrukt eveneens het onafhankelijke karakter van zowel
de Scheidsrechterscommissie als de Tuchtcommissie ten opzichte van de SCWP en de WP-clubs.
3.4. Handleiding & Reglementen WP
De SPCEL WP is principieel akkoord om een apart WP-reglement te creëren, naast het KBZB-reglement, maar dat uiteraard
onder de supervisie van de KBZB zal blijven staan. Doelstelling is voornamelijk om de WP-sportreglementen en de WPhandleiding samen te voegen tot 1 coherent geheel, wat momenteel allesbehalve het geval is.
De timing voor het indienen van voorstellen tot reglementswijzigingen blijft behouden (evaluatie van voorstellen in de loop
van december / januari en publicatie van nieuwe editie reglementen in de loop van maart / april).
4. Briefwisseling
4.1. De SPCEL WP heeft kennis genomen van het ontslag van P. VAN PETEGHEM als technisch directeur WP van de VZF.
4.2. Resultaten universitair onderzoek naar leiderschap binnen teamsporten (waaronder waterpolo):
http://faber.kuleuven.be/enquete/sportleiderschap/
5. Allerlei
Nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, SecretarisSecretaris-generaal
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