
 

 

NOTULEN Vlaams Sportcomité Waterpolo   
Datum 29/11/2022 van 19u30 tot 22u30 
Secretaris Wim Symoens (notulist) 
Aanwezig Gilles Oosterlynck, Edward Devos, Tomas Cassiman, Wim Symoens (zwemfed) 
Verontschuldigd Swa Deley, Joeri Gevaert 
Locatie Merelbeke 

 
Agenda 

• 19u30-19u45: Intro (voorzitter Swa > Wim) 
• 19u45-20u15: Selecties (Joeri > Wim) 
• 20u15-20u45: Nationale werking competitie & Beker (Gilles & Tomas) 
• 20u45-21u15 Recreatie + Paco (Edward) 
• 21u15-21u45 Opleidingen (Swa > Wim) 
• 21u45-22u15 Clubondersteuning (Wim > uitgesteld) 
• 22u15-22u30 Slot + inplannen nieuwe datum 

 
 

Verslag 
1. Nationale selecties 

1.1. Plan en budget worden toegelicht door Gilles en Tomas 
1.2. Goed gevoel over visie en uitvoering van programma 
1.3. Op verzoek van Maarten De Bolster wordt frequenter overlegd met Joeri Gevaert en Wim 
1.4. Joeri (en Wim) zijn beter geplaatst als betrokkenen bij het sportief inhoudelijk programma, bijsturing en 

evaluaties.  
1.5. Programma is bottom-up werking vanaf U13 waarbij Senior Dames en Heren ploeg vooral fungeren als 

continuïteit van het fanion teams van BEL Waterpolo.  
1.6. Interclubwerking opzetten voor de ontwikkeling van talentvolle U13-U15 (actie Wim: uitwerken voorstel 

januari ’23) 
1.7. Programma selecties basis om speelschema van de competitie te bepalen (actie Pierre) 
1.8. Plan en budget wordt gesteund door VSC WP.  

2.  Nationale werking competitie & beker (gilles & tomas) 
2.1. Nieuwe structuur KBZB SCWP (actie Gilles & Tomas) 
2.2. Verzoek om workload beter te verdelen, momenteel komt te veel werk op de schouders terecht van 

zeer kleine groep vrijwillige commissieleden 
2.3. Voorstel Swa mbt competitiehervorming:  

2.3.1. 2de afdeling verplicht in diep bad laten spelen om niveau op te krikken. Reactie comitéleden: Diep 
bad is ondergeschikt aan niveau spelers, anders zelfde situatie jaren geleden met 2de  klasse met 
slechts 4-6 ploegen 

2.3.2. 1ste Klasse organiseren met 6 ipv 10 ploegen omdat niveauverschil te groot is. Reactie 
comitéleden: geen draagvlak maar ook niet haalbaar. Geen verzoek van de clubs hieromtrent 
ontvangen. Competitie met slechts 6 ploegen zou zorgen voor een gesloten competitie.  

2.3.3. Tegenvoorstel comitéleden: Afdeling 1 Jeugdreeksen verplicht in diep bad laten spelen. N enkel 
play-offs U17/U15 in diep bad. Op termijn moet naar licentiemodel voldaan worden (zwembaden, 
opleidingsniveau trainers, jeugdwerking, + interclubwerking voor talentontwikkeling) (actie @wim 
doet voorstel op basis van initieel voorstel van 2019) 

2.3.4. OPMERKING: elke vorm van licentievoorwaarde voor deelname KBZB competitie moet ook door 
FFBN sportcommissie worden goedgekeurd waar bijvoorbeeld geen aanbod van trainersopleiding 
bestaat) 

2.4. Toelichting nationaal budgetplan 2023 toegelicht door Gilles (incl verhoging spelersbijdrage 7K€) 



 

 

2.5. Actie @Wim: Zwemfed website + nieuwsbrief verduidelijking samenstelling lidgeld, competitielicentie 
en competitebijdragen ploeg + speler (zwemfed + KBZB) 

2.6. Stijging van KBZB spelersbijdragen zijn opportuniteit om clubondersteuningsprogramma uit te rollen 
voor clubs met een kwaliteitsvolle clubwerking. Hiervoor wordt cash-back programma @wim uitgewerkt 
met budget 3,8K€ of raming 38 clubs x 100€/club)  

2.7. WePlay.Sport initiatief voor opnames competitiewedstrijden kent momenteel weinig animo bij de clubs. 
Actie @kbzb scwp voorstel stimulans 

2.8. FFBN: Bernard Pollak is weerhouden als sporttechnische medewerker. Actie @wim check officiële 
berichtgeving hierover bij FFBN 

2.9. Verslag zwemfed BO oktober: vermelding WP nationaal budget 2021 kan overgedragen worden mits 
investering jeugd. Actie @wim check wie zorgt voor communicatie naar vsc wp-leden wanneer er 
beslissingen genomen zijn mbt waterpolo op BO niveau (zwemfed, kbzb). Momenteel zelf op zoek naar 
vermeldingen in de verslagen.  

2.10. KNZB toont interesse voor een samenwerking met dames competitie. Actie @Wim deelt 
contactgegeven + @scwp check bij knzb over de mogelijkheden. Zowel club als nationale ploeg?  

2.11. Tuchtcommissie: kandidatuur Carlo Werbrouck komt op tafel, Actie @wim opvolging beslissing 
3. Breedtesport - Recreatief waterpolo 

3.1. Sport Vlaanderen Subsidies oproep meer meisjes/vrouwen aan het sporten krijgen:  
3.1.1. Zwemfed heeft dossier ingediend met als doel meisjescompetitie op te starten vanaf 12 jaar.  
3.1.2. As-is interclub entente nu nog te weinig meisjes, ententes opschalen naar provinciaal niveau 
3.1.3. Instroom is mogelijk van drop-out competitiezwemmen vanaf 12 jaar  
3.1.4. Share dossier, Actie @Wim 
3.1.5. Beslissing valt door Sport Vlaanderen begin december @Wim  

3.2. Masters  
3.2.1. 2021-2022 Finale Aalst met introductie van Penalty Cup is goed onthaald, hernemen voor finale 

mei 2023 als afzonderlijke competitie  
3.2.2. 2022-2023 kalender en resultaten zijn opgenomen en kunnen gevolgd worden in Waterpolo Online 
3.2.3. Heractiveren contact en geplande initiatieven 2021 die door Corona niet zijn kunnen doorgaan met 

Student Sport Vlaanderen @Wim 
3.3. Dames recreanten,  

3.3.1. 5 clubs gestart, nu amper 1 team volwaardig om wedstrijd te spelen 
3.3.2. Evalueren januari ifv opstart activatie meisjes 
3.3.3.  Doelgroep meisjes blijft moeilijk 

3.4. U9 PACO /U11 4x4 groot succes in deelname en inhoudelijke kwaliteit van programma 
3.5. U15 moeilijk 
3.6. Waterpolokampen 

3.6.1. Momenteel bestaan twee waterpolokampen tijdens de schoolvakanties met kwaliteitsvol aanbod. 
(Lieven en Corinne), onderzoeken hoe zwemfed zijn kar aan kan hangen.  

3.6.2. Hoe waterpolokampen lid maken van zwemfed? @wim  
3.6.3. Hoe meer steden en gemeenten sportkamp programma? @edward 

4. Opleidingen  
4.1. 26 november had Wim online overleg met 2 voormalige leden van Waterpolo Development committee 

van FINA (Yiannis Giannouris en Ildikó Szedlmayer) die het programma Swim & Play Ball (S&PB) hebben 
ontwikkeld om kinderen 7-8-9 jaar op stimulerende manier te laten starten met waterpolo. Akkoord 
bekomen om S&PB door zwemfed te vertalen naar Nederlands (@swa), door FINA producenten in 
layout te brengen en te integreren in de nieuwe Initiatorcursus 2023. FINA heeft nog geen GO gegeven 
voor de ontwikkeling van de vervolgreeks 10-11-12 jaar.  

4.2. Ildikó heeft ondertussen ook haar eigen NED-talige versie van haar handboek voor sporter, ouder en 
trainer per post bezorgd aan Wim. NED-talige versie is ontwikkeld met de hulp van Eric Noordergraaf 
(Waterpolo Opleidingscentra) 



 

 

4.3. Check bij FFBN wat visie en plan is rond trainersopleidingen @wim 
4.4. Waterpolo Academy: onderzoeken of doelstelling breedtesport kan evolueren naar talentontwikkeling 

van spelers, wat meer bijdraagt om het niveau van de clubs te verbeteren met gediplomeerde coaches, 
meer impact op een kwaliteitsvolle doorstroming naar de nationale selecties U17 en ouder.  

4.5. Comitéleden zijn er over eens dat clubs meer nood hebben aan Jeugdsportcoördinatoren dan een 
Trainer-B/-A want JSC zorgt voor meer uniformiteit en structuur aan de clubbasis. Dit gevoel wordt 
herkend door collega’s van andere balploegsporten tijdens overleg 21 november (in aanwezigheid Wim 
en David De Wandel) 

5. Clubondersteuning (uitgesteld naar volgende bijeenkomst) 
6. Volgende vergaderingen  

• TBD online kbzb scwp, voorbereiding nationaal plan en structuur 
• 13/12 fysiek toelichting nationaal plan Vilvoorde (wim in verlof) 
• 24/1 etentje uitnodiging zwemfed 
• 28/2 19u30 VSC WP Merelbeke 
• 30/5 19u30 VSC WP Merelbeke 

De vergadering wordt afgesloten om 22u45  
Het concept verslag van de vergadering wordt binnen de week toegestuurd aan de leden ter goedkeuring +7 
dagen na ontvangst wordt definitief verslag gepubliceerd.  

 


