KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 13/03/2018
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
DIEU Stéphane Leden
D’HOSSCHE Alain, leden

Verontschuldigd:

RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 06/02/2018.
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.- aanduidingen april 2018.
De aanduidingen van de maand april worden goedgekeurd.
Er kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden als de kalender officieel wordt.
3. – Algemene scheidsrechtervergadering.
De algemene scheidsrechtervergadering 2018 zal doorgaan op de dag van de beker finales: 2 juni 2018 te La
Louvière.
Leon Merlot zal aan Francis Petiaux vragen worden om een zaal en restaurant vast te leggen.
Francis Petiaux heeft nog geen antwoord gegeven.
Voor het programma wachten we op hetgeen beslist wordt op het FINA congres in april.
4.- Gele kaart Coach.
De scheidsrechterscommissie is geen voorstander voor het optellen van de gele kaarten.
Een voorstel zal nog uitgewerkt worden door de scheidsrechterscommissie betreffende gele kaart en rode
kaart voor coach en automatische sanctie (categorie 1 en categorie 2). De straffen voor coach moeten harder
zijn dan die voor speler vermits zij een voorbeeldfunctie hebben.
5.-Briefwisseling.
5-1 –Peter Bleyaert: toestemming het tornooi van Longwy te fluiten. Akkoord voor Vrielinck en Bleyaert. Niet
voor Pollak wegens geen wedstrijd in België.
5-2 – Secretariaat KBZB: Kurt De Boeck ivm inschrijving FINA clinic. Leon zal antwoorden.
5-3 – Secretariaat KBZB: reglementswijziging
6. - Allerlei.
6-1 – Vraag aan tuchtcommissie of er vooruitgang inzake het rapport met REF: TCWP/15.05/WG punt 3.4.
3.4. Match 1075/SL DM – AZSC du 09/05/2015: rapports arbitres D’HOSSCHE et GRANCEROF.
6-2 –Voorstel Alain D’hosche: gedragscode => Leon zal deze correct vertalen.
6.3 – Scheidsrechtercommissie wenst het waterpoloprogramma te bekijken van de Hogeschool Gent om deze
te helpen optimaliseren. Alain zal hiervoor de nodige contacten leggen.
6-4 – kosten scheidrechters waterpolotornooi blijven zoals in het verleden
6-5 – Tornooi FFNB 1-2 april => FFNB heeft niet de officiële weg gevolgd voor het aanvragen van
scheidsrechters. Scheidsrechterscommissie wacht op de aanvraag voor scheidsrechters.
Volgende vergadering : dinsdag 10 april 2018

Léon Merlot

Stefan Vanautryve
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