KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 06/11/2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 04/09/2018.
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
Paul Knockaert zal Jos Andries contacteren voor het coachen van een wedstrijd zonder dat Wase speelt.
2.- Verkiezing voorzitter.
Leon Merlot zal nog president blijven tot eind seizoen.
Er zijn geen Vlaamse kandidaten.
3.- Wedstrijd BCA 1517 CNT – ENLWP 27/10/2018

Uitgenodigd: R. Guarnieri et S. Pascu.
R. Guarnieri en S. Pascu geven hun versie van de feiten.
R. Guarnieri bevestigd zijn versie van de brief gericht aan de CCS.
S. Pascu betwist een groot deel van de feiten maar geeft zijn angepast gedrag tegenover zijn collega
toe.
CCS beslist om Sorin Pascu voor 1 speeldag te schorsen met onmiddellijke ingang. (weekend 9/10/11
november 2018) voor ongepast gedrag tegen een collega.
4.- Aanduidingen december 2018.
De aanduidingen van de maand december worden goedgekeurd
Beker kalender nog niet bekend, als de beker kalender bekend is wordt deze opgesteld door Paul Knockaert
en wordt goedgekeurd via mail.
5. – Kwalificatie scheidsrechters.
Veel A scheidsrechters hebben nog niet in SL gefloten om verschillende redenen: verschillende weekends niet
beschikbaar, coach van andere ploeg. Er zijn ook weinig wedstrijden in SL.
De mogelijkheid om een programma te gebruiken die automatisch de aanduidingen doet is al eens
geprobeerd.
Maar door de vele wijzigingen in wedstrijden en beschikbare scheidsrechters is het onmogelijk om zo een
programma te gebruiken.
De lijst kwalificatie scheidsrechters wordt na bespreking goedgekeurd.
6.-Briefwisseling.
6-1 – Mail KBZB 04/10/2018 : rule amandments
6-2 –Mail KBZB 5/10/2018. Wim Van Hecke en Bernard Pollack goedkeuring om te fungeren als
scheidsrechter : kennisname.
7. - Allerlei.
7-1 –. U21: vanaf januari maar 1 scheidsrechter wegens tekort aan scheidsrechters.
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7-2 –. Waterpolo online: DWF: spelers die nog niet aanwezig zijn in het zwembad zullen toch al op het blad
mogen gezet worden. Leon zal samen met Pierre een tekst voorbereiden om scheidsrechters te informeren
want het huidig reglement laat dit momenteel niet toe.
Volgende vergadering : 4 of 11 december 2018.
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 06/11/2018

2

