KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 14/05/2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 12/03/2019.
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2 Nieuwe regels - FR - NL - laatste tekst
Het nieuwe waterpolo reglement België en de samenvatting ervan zijn beschikbaar op de website
belswim.be/reglementen.
3.- Jaarlijks vergadering - 15/06 - Vilvoorde - uitnodiging -programma?
Voor de presentatie wordt de officiële tekst gebruikt zoals op de belswim site te vinden is.
Voor de uitleg ervan wordt de Engelse tekst van Kurt De Boeck gebruikt die vertaald wordt in het nl en het
frans.
De scheidsrechterkaarten zijn aan secretaris overhandigd.
Tweede algemene scheidsrechtervergadering: af te spreken na 15 juni in functie van het aantal afwezige
scheidsrechters.
4.- Opleiding tafelofficial - cursus nieuw regels
2 verschillenden opleidingen voor bestaande officials en nieuwe officials sont nécessaires.
Franstalige kant zullen er 2 opleidingen zijn voor bestaande officials eind juni.
Vlaamse kant wordt besproken in samenwerking met VZF.
5. –Van Zele : U13 TZK - KGZV + SHIV VZG - RISC?
Stefan Vanautryve en Paul Knockaert zullen met Guy hierover praten op de algemene
scheidsrechtervergadering.
6. –RefAssist.
Dezelfde module is in principe beschikbaar in waterpolo online en zal volgend seizoen gebruikt worden.
Vermits het contract “Water-Polo online” nog loopt tot midden 2020 zal Refassist volgend seizoen nog niet
gebruikt worden.
7.-Briefwisseling.
7-1 –. Mail Bleyaert Peter : tornooi Longwy. Goedkeuring voor aanvragende scheidsrechters.
7-2 –. Mail Gunther Coppens: CCS wenst hem een goed herstel.
7-3 –. Mail Alain De Puydt: Kennisname
8. - Allerlei.
Nihil
Volgende vergadering : 11 juni 2019
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
P.V. van de C.C.S. vergadering van 14/05/2019
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