KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 10/04/2018
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
DIEU Stéphane Leden
D’HOSSCHE Alain, leden
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters

Verontschuldigd:
1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 13/03/2018.
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.- aanduidingen mei 2018.
De aanduidingen van de maand april worden goedgekeurd.
Er kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden als de kalender officieel wordt.
Beker ½ finale aanduidingen worden tijdens de vergadering van 8 mei gedaan.
3. – Algemene scheidsrechtervergadering.
De algemene scheidsrechtervergadering 2018 zal doorgaan op de dag van de beker finales: 2 juni 2018 te La
Louvière.
Denis Leemans (ENL) zal de komende dagen de zaal en restaurant bevestigen.
Voor het programma wachten we op hetgeen beslist wordt op het FINA congres in april.
Activiteitsverslag
Gedragscode
Reglementswijzigingen?
Instructies aan scheidsrechters
Vragenronde
Voorstel uitnodiging maken (Stefan)
4.- Gedragscode.
Voorstel Alain D’hosche: gedragscode => Leon zal deze correct vertalen voor de algemene
scheidsrechtervergadering..
5.-Briefwisseling.
5-1 – Vanderzeypen Albert: Coaching: Paul Knockaert zal met hem samen een wedstrijd afspreken.
5-2 – Kurt De Boeck: EU nations Cup junior men praag: kennisname
5-3 – KBZB: EU nations waterpolo tornooien: kennisname
5-4 – Voorzitter KGZV: U13: Rick heeft contact gehad met scheidsrechter Depuydt, geen bijzonderheden
tijdens de wedstrijd. Secretaris zal mail naar KGZV sturen dat dit besproken is tijdens de vergadering .
5-5 – VZF: finale recreanten tornooi 29/04/2018: Paul zal de scheidsrechters aanduiden in functie van de
beschikbaarheid.
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.
Er is vanwege de tuchtcommissie geen nieuws te melden.
6.2 – Scheidsrechtercommissie wenst het waterpoloprogramma te bekijken van de Hogeschool Gent om deze
te helpen optimaliseren. Alain zal hiervoor de nodige contacten leggen.
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6-3 – Tornooi FFNB 1-2 april => FFNB heeft niet de officiële weg gevolgd voor het aanvragen van
scheidsrechters. Scheidsrechterscommissie wacht op de aanvraag voor scheidsrechters. Xavier Swertvaegher
heeft dit tornooi mee geleid als onofficiële scheidsrechter. De CCS betreurt dit.
6-4 – Kilometervergoeding: CCS dringt aan om de kilometervergoeding van de scheidsrechters te her
berekenen van adres scheidsrechter tot adres zwembad.
Volgende vergadering : dinsdag 08 mei 2018

Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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