KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 31 maart 2009 te Brussel.
REF: SPCELWP/09.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 FFBN: P. EVRARD - Y. HERMANS
 SC Waterpolo: H. RASSCHAERT– F. MERCIER – P. GEERAERTS – R. VAN HECKE;
 TD: P. VAN PETEGHEM

1. Nationale Ploegen WP
1.1. Seniores
Info WP 6 Nations Tournament (Odense feb 2009): BEL en POR namen niet deel, CZE was
vervanger. SUI was winnaar van deze editie. Het is onduidelijk wat de toekomst van dit tornooi is.
1.2. Jeugd
1.2.1. Evaluatie activiteiten 2008-2009
De SPCEL WP heeft kennis genomen van het evaluatieverslag van coach P. VAN PETEGHEM.
Hij geeft verdere toelichting over de sportieve werking. Deze wordt als zeer positief beschouwd. Het
resultaat van de wedstrijden was niet zo belangrijk, vooral de continue en intense werking was
primordiaal. Ook de tafelofficials en afgevaardigde A. D’HOSSCHE hebben goed werk geleverd en
worden bedankt voor hun diensten en inzet.
Probleem: beschikbaarheid spelers tijdens examenperiodes. Hiermee dient rekening gehouden te
worden bij de kalenderopmaak voor volgend seizoen.
P. VAN PETEGHEM stelt voor om volgend seizoen twee maal per maand een training op zondag te
voorzien in het zwembad van Aalst indien de tarieven voor de huur van het zwembad aanvaardbaar
zijn (onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur).
1.2.2. Selectie:
- de beschikbaarheid en aanwezigheid van de kernspelers wordt geëvalueerd.
Kern van 16 spelers blijft behouden en zal naar volgend seizoen uitgebreid worden.
Opmerking: voor sommige spelers betekent dit een opeenvolging van vele wedstrijden met nationaal
team en clubteam waardoor het gevaar van overbelasting bestaat, maar alle spelers zijn enthousiast
en geëngageerd om dit te blijven doen.
1.2.3. Bespreking programma en budget 2009
W. GEORGES zal in samenwerking met A. DHOSSCHE en P. VAN PETEGHEM een nieuw ontwerp
van budget opstellen met inbegrip van:
- 2 trainingen per maand tijdens WP-seizoen > afhankelijk van huur zwembad. (max. € 150 per sessie)
- deelname stage Kroatië in juli in plaats van internationaal tornooi te Polen en stage te Zeist. P. VAN
PETEGHEM wenst alle kernspelers op stage mee te nemen. Geschat aantal personen: +/- 20 à 25.
Het transport per bus zal eveneens onderzocht worden.
2. Belgische Kampioenschappen WP
2.1. Deelname nationaal jeugdteam aan competitie AFD II:
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de wedstrijdverslagen. Positieve evaluatie van dit project.
De SPCEL WP feliciteert P. VAN PETEGHEM voor de nauwkeurige rapportering.
Op vraag van P. VAN PETEGHEM en in het kader van de verdere ontwikkeling, motivatie en
vooruitgang zal het nationaal jeugdteam tijdens het volgends seizoen 2009-2010 deelnemen in
Afdeling I.
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Voor de continuïteit en opvolging van de jeugdcategorie bespreekt de SPCEL WP eveneens de
eventuele deelname van de categorie 93-94 aan de competitie 2009-2010 in de junioresreeks (zonder
bijkomende activiteiten > aantal wedstrijden).
2.2. Overeenkomst Varitech: verplichtingen WP-clubs.
Varitech en de KBZB hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten.
De clubs uit afdeling I en II (1e ploeg + RES) zijn verplicht om te spelen met de door VARITECH
opgelegde WP-ballen. De verschillende merken en types zullen aan de WP-clubs gecommuniceerd
worden vóór de jaarlijkse kalendervergadering WP (27 juni 2009).
3. Briefwisseling
3.1. Uitnodiging internationaal tornooi Loulé (POR) voor nationale ploeg seniores (juni 2009). BEL zal
niet deelnemen.
3.2. Wisselbeker WP: De SPCEL WP neemt kennis van de brief van R. THIBOU met betrekking tot
het schenken van een nieuwe wisselbeker. De SPCEL WP verwijst naar de eerder genomen
beslissing van de Raad van Bestuur: de wisselbeker wordt enkel door KBZB geschonken, niet door
privépersonen.
4. Allerlei
4.1. Nationale Damescompetitie Waterpolo
G. STRAETEMANS is niet te spreken over de manier waarop de nationale waterpolocompetitie voor
dames wordt georganiseerd. De SPCEL WP vraagt om alles wat betrekking heeft op de
Damescompetitie te officialiseren in de reglementen zodat alles administratief en juridisch grondig
geregeld is (licenties, boetes, inschrijving, verantwoordelijkheid).
Het gebruik van “ententes” dient dringend aangepast te worden (met 1 WP-licentie bij een bepaalde
club).
4.2. G. STRAETEMANS herhaalt zijn vraag dat alle clubs in afdeling I verplicht moeten spelen in een
zwembad met grote diepte. (min. 1,8m / bij voorkeur 2m). Na discussie beslist de SPCEL WP om
deze verplichting in te voeren vanaf het seizoen 2010-2011.
M. LOUWAGIE is zeer ontgoocheld over de afwijzende houding van P. VAN PETEGHEM betreffende
dit onderwerp. De maatregel betekent een nieuwe stap in de ontwikkeling van de waterpolosport.
Ander probleem: timing training en wedstrijden clubs > enkel ’s avonds is er clubactiviteit mogelijk na
de publieke openingsuren van het zwembad.

De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal
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