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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 03/11/2015
Aanwezig:

Verontschuldigt:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 06/10/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.-Uitnodiging Sergey Dulin
De CCS beslist om Sergey Dulin te schorsen tot verschijning.
Dulin wordt terug uitgenodigd op de volgende vergadering van 1 december 2015.
3.- Aanduidingen december 2015:
De aanduidingen van december 2015 (beker A + B) worden goedgekeurd.
De aanduidingen van de beker van België dames december 2015 zullen via mail worden goedgekeurd.
4.- Symposium met internationale scheidsrechter:
Rik Ryckaert heeft Boris Margeta uitgenodigd.
Symposium zal doorgaan op 31 januari 2016 in Gent (Ghelamco arena)
Volgende vergadering worden de details vastgelegd.
5.- Algemene scheidsrechtervergadering BIS:
Volgende personen zijn nog niet in orde:
Grancerof à Paul Knockaert op 28/11 in Mons
Vanzeveren à (Paul Knockaert of Rik Ryckaert) op 21/11 in Brugge
D’allacqua àLeon Merlot op 14/11 in Strombeeek
Dulin is nog te bepalen
6.- Briefwisseling:
6.1.-Koen Colpaert: Er wordt aan de sportcommissie gevraagd om de de clubs er aan te herinneren aan de
duur van de reservenwedstrijd.
6.2.- Wouter Georges: FINA scheidsrechters: Kurt De Boeck niet op FINA lijst – moet eerst op lijst van de LEN
verschijnen.
6.3.- Julien Willems: geeft ontslag als scheidsrechter wegens persoonlijke redenen.
6.4. – Wouter Goerges Len: de 4 internationale scheidsrechters worden op de lijst geplaatst: Rik Rijkaert, Alain
D’hossche, Cornel Grancerof en Kurt De Boeck.
6.5. – Neuckelmans Valentine: nota van genomen.
7.- Allerlei:
7.1.- Wedstrijdtarieven: wedstrijd tussen verschillende categorieën: 25 eerste wedstrijd, 12,5 tweede
wedstrijd als de wedstrijd na elkaar volgen. Tenzij er 1,5 uur wachten is tussen de 2 wedstrijden. Aan
sportcommissie vragen om tijdens de volgende aanduidingen dit mee rond te sturen.
7.2.- Lijst verplaatsingsvergoeding scheidsrechters is gecontroleerd, de lijst van vorig jaar was verkeerd.
7.3. Rik Ryckaert heeft contact opgenomen met Varitech. Dit wordt verder besproken volgende vergadering
7.4. –Uitslag cursus tafelofficial franstaligen: 3 moeten stage aan tafel doen, rest was geslaagd.
P.V. van de C.C.S. vergadering van 03/11/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
7.5: - Aspirant scheidsrechter Anteunis Florian van MZV is opgevolgd door Rik Ryckaert
VOLGENDE VERGADERING: 01 december 2015
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever

P.V. van de C.C.S. vergadering van 03/11/2015

2

 !"!#$"%& '&$#"()*& +,&-' !.

CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 06/10/2015
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos

Verontschuldigt:

KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 08/09/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.-Uitnodiging Sergey Dulin
De CCS beslist om Sergey Dulin te schorsen tot verschijning.
Huidige aanduidingen van Dulin worden aangepast door Paul Knockaert.
3.- Aanduidingen november 2015:
De aanduidingen van november 2015 zullen via mail worden goedgekeurd.
4.- Kledij scheidsrechters:
Voorstel om dit te regelen tegen seizoen 2016 – 2017.
Rik Ryckaert gaat dit verder opvolgen.
5.- Symposium met internationale scheidsrechter:
Rik heeft contacten met een buitenlandse internationale scheidsrechter: voorstel eind januari/februari.
Duur ongeveer 09.30h – 16.00h op een zaterdag.
Locatie nog te bepalen.
Tegen volgende vergadering alles te bepalen.
6.- Briefwisseling:
6.1.- Vanderzeypen Albert: mail ivm zijn aanduidingen. Notie van genomen.
6.2.- FINA scheidsrechters: De CCS beslist om volgende scheidsrechters op de lijst van de FINA te zetten: Alain
D’hossche, Cornell Grancerof, Kurt De Boeck.
7.- Allerlei:
7.1.- Algemene scheidsrechtervergadering: Afgemeld: D’allacqua Claudio, Van Oppen Mathias, Vanderzeyepn
Albert, Willems Julien. Afwezig: Dulin Sergey , Grancerof Cornel, Parent Thibault, Van Zele Guy, Vanzeveren
Renéafwezig. Deze scheidsrechters zullen geen belangrijke wedstrijden meer krijgen. Regionale vergadering:
Rik Ryckaert zal deze organiseren in Gent met Van Oppen Mathias, Vanderzeypen René, Vanzele Guy, Dulin
Sergey en Vanzeveren René.
Leon voor de franstaligen: D’allacqua Claudio, Willems Julien, Grancerof Cornel en Parent Thibault.
Secretaris stuurt mail voor de nederlandstaligen.
7.2.-Secretaris zal een mail sturen naar Alain D’hosche en Kurt De Boeck om hen te bedanken voor de hulp
tijden de algemene scheidsrechtervergadering.
7.3. Bij aanvragen om buitenlandse wedstrijden te leiden zal er eerst onderling overlegd worden en daarna zal
secretaris via mail een officieel antwoord geven.
7.4. – Verplaatsingsonkosten: tabel is niet juist. Leon zal de tabel nakijken aan de hand van de tabel van vorig
jaar. Daarna aan Veys vragen om aan te passen.
P.V. van de C.C.S. vergadering van 06/10/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
VOLGENDE VERGADERING: 03 november 2015
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever

P.V. van de C.C.S. vergadering van 06/10/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 08/09/2015
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos

Verontschuldigt:

RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 05/05/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
Punten vorige vergadering:
4.2: - Dulin Sergey heeft een antwoord gegeven betreffende zijn afwezigheid.
5.2: - Voorstel Rik betreffende “clinic” wordt volgende vergadering besproken
2.- Evaluatie algemene scheidsrechtervergadering + algemene scheidsrechtervergadering bis
Er was een goede opkomst.
Streefdoel volgende algemene scheidsrechtervergadering:
- Data Beker van België Juni (3/4/5 juni 2016) blijft behouden.
- duur maximum 2,5h,
- begeleidende tekst in 2 talen Nl-F.
Algemene scheidsrechtervergadering Bis:
- zal doorgaan op zaterdag 03 oktober 2015 in Vilvoorde (09.30h tot 12.30h) voor al diegene die niet
aanwezig waren.
- Tekst Dohai wordt vertaald in het frans door Leon Merlot, Kurt De Boeck zal de tekst in het nederlands
vertalen.
- Lijst met afwezigen wordt nog naar Paul Knockaert opg estuurd.
- Paul Knockaert zal de uitnodigingen opsturen.
- Stefan Vanautryve zal de zaal vastleggen.
3.- Aanduidingen oktober 2015:
De aanduidingen van oktober 2015 worden goedgekeurd.
Leon Merlot zal de eerste wedstrijd van Pollak coachen (3/10/2015 te Seraing)
4.- Briefwisseling:
4.1.- Scheidsrechterrapport betreffende Dulin Sergey. Betreffende scheidsrechter wordt uitgenodigd op
volgende vergadering.
4.2.-.aanduidingen tornooien: bij problemen of vragen met aanduidingen van scheidsrechters wordt er
gevraagd om contact op te nemen met Knockaert Paul Regel: reiskosten + 50 euro per ½ dag, maar men
betaalt zelf zijn eten en drinken. Andere afspraken met organisatie en hoofdscheidsrechter zijn mogelijk,
geldig voor al de scheidsrechters.
5.- Allerlei:
5.1.- kledij scheidsrechters, voorstel om terug in het wit fluiten. CCS beslist om met hetzelfde tenue als vorig
seizoen de wedstrijden te leiden tot nadere aankondiging. Er wordt aan Rik Rijckaert gevraagd om contact op
te nemen met de sponsor om volgend jaar terug in witte kledij de wedstrijden te leiden.
5.2.- Verplaatsingsonkosten: worden aangepast naar de nieuwe tabellen.
5.3. - De vergoeding voor vergadering worden na de laatste vergadering van december afgerekend.
5.4. – Scheidsrechterlijst: Knockaert Paul zal een recente lijst naar de leden van de commissie opsturen.
P.V. van de C.C.S. vergadering van 08/09/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
5.5. – Tuchtcommissie verschijnt pas op woensdag 16/09 voor de zaak Neuckelmans (BvB).
5.6. –Oefenwedstrijden U15/U17 – vragen aan VZF om aanvraag scheidsrechters tijdig te doen. Vragen aan
VZF om de nieuwsflash waterpolo in de toekomst door te sturen naar de leden van de commissie.
5.7. – Scheidsrechterkaart: er zal aan Ledent Pierre gevraagd worden of een goede digitale foto ook mag voor
het aanmaken van scheidsrechterkaarten.
5.7. – Officialcursus voor franstaligen zal doorgaan op zaterdag 10 oktober 2015 in het zwembad van La
Louviere van 9.30h tot 12.30h.

VOLGENDE VERGADERING: 06 oktober 2015
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever

P.V. van de C.C.S. vergadering van 08/09/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 05/05/2015
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos

Verontschuldigt:

RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 14/04/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- Aanduidingen finale Beker van België 2015 Wezenberg
A: Petiaux - De Boeck
B: D'Hossche - Pascu
Dames: Timmerman - Van Hecke
Lijnrechter/lines: Bleyaert – Celie
Na beraadslaging blijven de aanduidingen zoals ze zijn.
3.- Voorbereiding algemene scheidsrechervergadeng 6/6/2015 te Wezenberg :
Voorbereiding algemene scheidsrechtervergadering: 06 juni 2015 10h00 - 16h00 in de Wezenberg
(discussiepunten, moderator Kurt De Boeck, verduidelijking punten LEN waterpolo school referees school
2015) uitgenodigd om 19.00h.
De presentatie wordt doornomen en waar nodig aangepast.
4.- Briefwisseling:
4.1.-. Jo Vonck: excuseert zich via mail, aanduiding 2064 SH II op maandag 04/05 vergeten.
4.2.-. Sergei Dulin: niet aanwezig op wedstrijd 1071 SL op zaterdag 02/05. Brief opgestuurd.
5.- Allerlei:
5.1.-. Alain D’hossche zijn inschrijving FINA clinic for waterpolo referees in Barcelona op 22-24 mei wordt
bevestigd
5.2.-. voorstel van Rick Rijckaert om niet naar de FINA clinic te gaan en het geld te gebruiken om een
buitenlandse waterpolo-lesgever uit te nodigen voor een 2-daagse cursus is goedgekeurd door de raad van
beheer. Te besteden bedrag is 600 euro.

VOLGENDE VERGADERING: ??
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever

P.V. van de C.C.S. vergadering van 05/05/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 14/04/2015
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos

Verontschuldigt:

RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 03/02/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- Aanduidingen mei 2015
De aanduidingen van april 2015 worden goedgekeurd.
3.- Aanduidingen finale Beker van België 6/6/2015 te Wezenberg :
Finale beker A :
DM / CNT
PETIAUX – DE BOECK
Finale beker B :
WZK / OSC
D’HOSSCHE – PASCU
Finale beker Dames : EntBxl / GZV
TIMMERMAN – VAN HECKE
Lijnrechters :
CELIE – BLEYAERT
4.- voorbereiding algemene scheidsrechtervergadering 6 juni 2015:
Zal doorgaan 6 juni 2015 van 10.00h tot 13.00h in Wezenberg voor de finales van de beker van België.
De uitnodigingen voor de algemene scheidsrechtervergadering worden verzonden voor 1 mei 2015, een
herinnering wordt opgestuurd op 15 mei 2015.
Discussiepunten worden op de agenda geplaatst.
Na zijn deelname aan de waterpoloscheidsrechters school in Rome, zal Kurt DE BOECK op de volgende
vergadering (05/05/2015) uitgenodgd worden om een uiteenzetting te geven van de punten die zijn
besproken.
5.- wedstrijd 7501 – U17 – WZK/RBP:
Kennisname van de betreffende brief
6.- Briefwisseling:
6.1.- Tabel van automatische sancties: kennisname van de nieuwe tabel. De CCS betreurt dat er geen rekening
is mee gehouden met hu opmerking betreffende verbale en fysieke agressie tegenover scheidsrechters.
6.2.- Tornooi van Longwy:. De CCS geeft aan volgende scheidsrechters toestemming om deel te nemen aan
het tornooi: K. De Boeck, P. Bleyaert, S Vrielinck en V. Desrumaux. Maar de CCS herhaalt dat voorrang wordt
gegeven aan de Belgische competitie.
6.3 – Symposium georganiseerd door waterpolo FFBN in Mons op 30/05/15. kennisname -

Uitnodigingen voor scheidsrechters worden verzonden.
7.- Allerlei:
VOLGENDE VERGADERING: 05/05/2015
Léon Merlot

Stefan Vanautryve
P.V. van de C.C.S. vergadering van 03/03/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Voorzitter

Verslaggever

P.V. van de C.C.S. vergadering van 03/03/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 03/03/2015
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos

Verontschuldigt:
1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 03/02/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
Verslagen worden doorgestuurd naar KBZB.
2.- Aanduidingen april 2015
De aanduidingen van april 2015 worden goedgekeurd.
3.- Time out zonder coach :
De CSC beslist om de richtlijnen van maart 2012 te behouden.
4.- voorbereiding algemene scheidsrechtervergadering 20 juni 2015:
Voorstel: om de algemene scheidrechtervergadering te houden op 6 juni 2015 tijdens de beker van België.
Secretaris zal aan Miel Lievens vragen of er een zaal vrij is in het Wezenberg zwembad.
Indien er geen zaal vrij is zal de vergadering doorgaan op zaterdag 20 juni 2015 in Vilvoorde.
Programma: van 10.00h tot 13.00 b. Klein examen voorbereiden met discussie over de vragen.
Catering vragen aan Miel Lievens.
5.- finale beker van België 6 juni 2015:
Zie punt 4.
6.- Briefwisseling:
6.1.- Alain D’hossche betreffende de aanduidingen van maart:
6.2.- Kurt de Boeck:. Betreffende brief van Kortrijjk
6.3 – Cornel Grancerof: vraag om deel te nemen als waterpoloscheidsrechter aan de World masters in Kazan.
CCA/CCS beslist om Kurt De Boeck te als kandidaat op te geven in het kader ter voorbereiding van zijn examen.
6.4 – secretaris mailt naar Mons en Eeklo het probleem van de blauwe mutsen aan te kaarten naar aanleiding
van enkele brieven .
7.- Allerlei:
7.1 – vragen aan Pierre (sportcommisie) om een herinnering te sturen ivm betaling scheidsrechters want nu zij
er problemen geweest met de eindronde U15/U17.
7.2 – U13: bij de eindronde worden er 2 scheidsrechters aangeduid.
VOLGENDE VERGADERING: 14/04/2015
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever
P.V. van de C.C.S. vergadering van 03/03/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 03/02/2015
Aanwezig:

MERLOT Léon, Vicevoorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos

Verontschuldigt:

RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 02/12/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- Aanduidingen maart 2015
De aanduidingen van maart 2015 worden goedgekeurd.
3.- Opleiding officials :
De opleiding in Seraing is geannuleerd.
De opleiding in Hofstade is doorgegaan: 12 geslaagde kandidaten
Tijdens de opleiding wordt er extra aandacht besteed aan het correct invullen van het wedstrijd blad en het
belang ervan.
Volgende official cursus volgt in september 2015: data nog te bepalen.
4.- Scheidsrechters examen:
Geslaagde scheidsrechters van de club La Louviere (theoretisch examen van 31/1 te La Louviere):
Leemans yannick 44/50
Deneufbourg Florian 44/50
5.- Time-out zonder coach:
Volgende vergadering.
6.- Briefwisseling:
6.1.- Luc Zaman is vanaf 1/1/2015 scheidsrechter voor de club KAZSC.
6.2.- Kurt Timmerman: Betreffende de betalende parking in Oostende.Secretaris zal een mail sturen naar
ROSC of er een oplossing is hiervoor om eventueel de scheidsrechters hiervoor te vergoeden.
6.3.- Peter Bleyart: De slechte zichtbaarheid van de mutsnummers van Mons.
6.4 – Bernard Pollak: vraag om terug te mogen fluiten. CCS beslist dat Bernard Pollak geschorst blijft tot eind
september 2015 zoals eerder beslist.
6.5 – Kurt De Boeck: vraag om ook coaching uit te voeren. CCS beslist dat Kurt De Boeck mag coachen maar
enkele bij de jeugd tot U17. Dit zal enkel gebeuren op vraag van CCS met name van Paul Knockaert

VOLGENDE VERGADERING: 3/03/2015
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever

P.V. van de C.C.S. vergadering van 03/02/2015
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 02/12/2014
Aanwezig:

MERLOT Léon, Vicevoorzitter
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos

Verontschuldigt: ·VANAUTRYVE Stefan, secretaris
1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 0/11/2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd na aanpassing.
De leden van CSC achten het wenselijk dat PV in Word-formaat en niet in pdf worden verzonden.
2.- Aanduidingen januari 2015
De aanduidingen van januari worden goedgekeurd.
CSC maakt zich ongerust over het te grote aantal wijzigingen (data, uren, plaats), intrekken of toevoegsels van
wedstrijden op het allerlaatste moment in kalender na publicatie van de aanduidingen.
3.- Presentatie van een nominatieve versie van de tabel van de reiskosten van de scheidsrechters door
Quentin VEYS.
Na validatie van de definitieve versie zal deze tabel het volgende seizoen toepassing zijn.
4.- Opleiding officials :
Een opleiding voor kandidaten officials zal op vrijdag 23 januari 2015 in Mechelen en op zaterdag 24 januari
2015 in Seraing plaats vinden.
De informatie zal aan de clubs vóór 15/12/2014 meegedeeld worden.
5.- Scheidsrechters examen:
Francy PETIAUX zal contact met de kandidaten F. DENEUFBOURG en Y. LEMMENS opnemen teneinde een
datum voor het theoretische examen vast te stellen.
6.- Lijst LEN:
S. VANAUTRYVE wordt verzocht contact met de federale Secretaris W. GEORGES te nemen teneinde de
informatie te verkrijgen betreffende de procedure voor opleiding van de kandidaten internationale
scheidsrechters.
7.- Briefwisseling:
7.1.- Van Kurt DE BOECK: Instructies Fina/WWR – Deze instructies zullen aan de scheidsrechters op de
volgende jaarlijkse vergadering meegedeeld worden.
7.2.- Van Robert DOOMS: Robert kondigt ons zijn beslissing aan om coaching omwille van persoonlijke reden
niet meer te aanvaarden.

VOLGENDE VERGADERING: 6/01/2015
Léon Merlot
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Verslaggever
P.V. van de C.C.S. vergadering van 2/12/2014
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 04/11/2014
Aanwezig:

MERLOT Léon, Vicevoorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 07/10/2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd na aanpassing.
De TCWP heeft ingestemd om een nieuwe tabel van automatische sancties te bestuderen rekening
houdend met de voorstellen van de CSC.
Deze tabel wordt van toepassing in het seizoen 2015-2016 na goedkeuring van de raad van bestuur
2.- Aanduidingen december en beker
De aanduidingen van december worden goedgekeurd.
3.- Opleiding officials : updating + vraag van ESN en RSCM (extra officialopleiding)
Er is vraag naar een extra cursus opleiding official:
Deze zal doorgaan te Seraing (17 januari 2015) en te Mechelen (9 of 23 januari)
Voorwaarden: minimum 15 betalende kandidaten 5 werkdagen voor de cursus begint, anders wordt
de sessie geannuleerd.
4.- Scheidsrechterverslagen
4.1.- wedstrijd 9305 U13 - verslag M. Van Oppen + J. Andries: sancties TCWP
Jos licht toe over hetgeen is gebeurd tijdens een jeugdwedstrijd U13 in tornooivorm. Wat met de
automatische sanctie.
Gezien de rapporten is het absoluut noodzakelijk om zeer snel het sanctiebeleid te herzien om het fairplay en het respect voor de scheidsrechters bij de jeugd te bevorderen.
4.2.- wedstrijd 8105 U15 ENSVDE - RBP Baudein + brieven RBP en SCWP
Brieven van RBP en SCWP worden besproken.
Secretaris zal antwoorden op deze brief:
· We nemen akte van uw brief en we zullen in de toekomst aandacht hebben betreft deze
scheidsrechter.
Gelieve er ook nota van te nemen dat bij de controle van deze scheidsrechter onmiddellijk
volgende na de gecontesteerde wedstrijd (8105) er geen bijzondere opmerkingen werden
gegeven.
4.3.- scheidsrechterverslag (eventueel een opleiding voor onze scheidsrechters)
Een document wordt opgesteld door Stefan Vanautryve en rondgedeeld om te bespreken.
5.- Reservewedstrijd: onderstreepte spelers
Onderstreepte spelers moet niet meespelen. Enkel als hij met de reserven wil meespelen moet er een
andere speler die wel gespeeld heeft onderlijnd worden
Een speler die def out heeft gekregen zonder verslag of rode kaart tijdens de eerste wedstrijd mag
meespelen met de reserve wedstrijd.
6.- Briefwisseling
6.1- PV tuchtcommissie: CSC is niet gelukkig met de laatste PV punt 3: commentaren meeting SCWP CSC-TCWP - dd 23.09.2014
· CSC is van mening dat het niet aan de TCWP is om te reageren of kritiek te hebben op de
organisatie van de CSC met de scheidsrechters of op de samenstelling van de delegatie tijdens
de vergadering tussen SCWP – CSC - TCWP.
CSC meent het recht hebben om commentaar en kritiek te geven op de beslissingen van de
P.V. van de C.C.S. vergadering van 4/11/2014
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CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
TCWP wanneer zij in strijd zijn met de belangen van water polo en / of scheidsrechters en
officials.
De CSC staat open voor elke nieuwe gezamenlijke vergadering tussen SCWP – CSC - TCWP voor
de ontwikkeling van een sanctiebeleid die aanvaardbaar is voor iedereen.
6.2.- Universitair tornooi in Luik op 24/11/2014: Paul zal hiervoor contact opnemen met Aseus.
6.3.- Vraag aan wouter Georges: probleem rond vrijwilligersvergoeding en de fiscus.
Stefan vanautryve zal hiervoor een brief schrijven naar Wouter Georges.
6.4.– Marc Dahm heeft een rode kaart gekregen: speeldag 10 geschorst en zal ook als scheidsrechter
geschorst worden.
6.5.- Beker van België: Kosten scheidsrechters worden niet verdeeld tijdens de voorrondes van de
bekers.
6.6.- Keepersmuts nr 13: Keepersmuts nr 13 verplicht bij SL en Beker A.
6.7.- Afwezigheden:
§ Den Blauwe Michael:
7206 U17 C Sa./Za. 27/09 19.15 Blankenberge/ Leuven -Blankenberge DEN BLAUWEN
Reden: aanduiding niet gezien: blaam
§ Palumbo Tony
7010 U17 A Ve./Vr. 31/10 21.45 Jespo AZSC/ Tielt -Groenenhoek PALUMBO
Reden: vergeten: blaam
7.- allerlei
Voor seizoen 2014-2015 zijn de vergaderingen van CSC op de volgende data vastgelegd:
2 december 2014, 6 januari 2015, 3 februari 2015, 3 maart 2015, 7 april 2015 (paasvakantie), 5 mei
2015 en 9 juni 2015.
Data algemene scheidsrechtervergadering: 20 juni 2015.
VOLGENDE VERGADERING: 2/12/2014
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 4/11/2014

2

ÔÕÖ×ÖØÙ×ÚÔÛ ÜÛÙØ×ÝÞßÛ àáÛâÜÕÖã

CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 07/10/2014
Aanwezig:

Verontschuldigd:

MERLOT Léon, Vicevoorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
PETIAUX Francy
ANDRIES Jos
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 02/09/2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- Aanduidingen november
De aanduidingen worden via mail opgestuurd en eventuele opmerkingen zullen doorgegeven worden.
Paul Knockaert vraagt aan Pierre Ledent de kalender voor U13.
3.- Ontmoeting sportcommissie/tuchtcommissie en CCS.
Voorstel nieuwe tabel automatische sancties: Een akkoord met de tuchtcommissie is bereikt.
Toepassing hiervan volgend seizoen.
Tuchtcommissie en RvB gaat hierover nog beslissen.
4.- Briefwisseling
4.1.-Fina waterpolo referees: Ryckaert Rick, Grancerof Cornel en D’hossche Alain.
4.2.-La Louviere: antwoord op de brief met verduidelijking van het reglement omtrent de keepermuts
nr 13 is gegeven. De clubs en de scheidsrechters hebben hierover een memorandum gekregen.
5.- Jaarlijkse vergadering van de scheidsrechters Bis
Aanwezig: Sven Dietens, Stefaan Vrielinck, Deschuytter Marc, Taton Claude, Vanderzypen Albert.
6.- Allerlei
Voor 2014 zijn de vergaderingen van CCS op de volgende data vastgesteld:
4 november en 2 december.
VOLGENDE VERGADERING: 4/11/2014
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 2/09/2014
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CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 02/09/2014
Aanwezig:

Verontschuldigd:

MERLOT Léon, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
PETIAUX Francy
RYCKAERT Rik, Vice-voorzitter
ANDRIES Jos

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 05/08/2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- aanduidingen oktober
Oktober wordt via mail opgestuurd naar de leden ter goedkeuring tegen 12/09/2014
3.- Algemene scheidsrechtervergadering van 5/9/2014
Inhoud en vorm betreffende deze vergadering wordt besproken.
4.- Ontmoeting sportcommissie/tuchtcommissie en CCS op 23/09/2014 (uur nog mee te delen)
Te vragen:
Verschillende straffen voor verbale agressie tegen scheidsrechters en officials. (10 speeldagen)
Verschillende straffen voor Fysisch geweld tegen scheidsrechters en officials. (30 speeldagen)
Herhaling: moet blijven 2 jaren. (tuchtcommissie wil dit veranderen tot 1 jaar)
Afgevaardigd wordt: Léon Merlot en Jos Andries.
5.- Opleiding voor officials WP
Een herhaling van de informatie zal naar de clubs verzonden worden.
6.- verplaatsingsvergoeding scheidsrechters
P Knockaert geeft een lijst met nieuwe adressen aan L. Merlot zodat deze lijst kan afgewerkt worden
met de nieuwe index.
7.- Briefwisseling:
7.1.- Van Peter Bleyaert betreffende onkosten van scheidsrechters tijdens het tornooi.
Antwoord zal door P. Knokaert worden gegeven.
8.- Allerlei:
Voor 2014 zijn de vergaderingen van CCS op de volgende data vastgesteld:
2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.
VOLGENDE VERGADERING: 7/10/2014
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 2/09/2014
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