KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 11/10/2011 om 18u30
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
VANAUTRYVE Stefan
PETIAUX Francy (gast)

Verontschuldigd:

RYCKAERT Rik, Vice-voorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 23/08/11
Het PV is gelezen en goedgekeurd.
2.- Jaarlijkse algemene vergadering:
Een jaarlijkse vergadering bis zal per gewest op 5/11 van 9u30 tot 12u00 georganiseerd worden te La Louvière
voor de Franstalige scheidsrechters en te Mechelen voor de Nederlandstalige scheidsrechters.

3.- Wedstrijd ENL / KV U13 van 2/10 – Scheidsrechter BAUDUIN
Bijeengeroepen en aanwezig: Yves BAUDUIN
Na kennis te hebben gennomen van de brief van Kindervreugd betreffende de incidenten van de wedstrijd U13
ENL/KV van 2/10/2011 en de verklaring van de scheidsrechter Yves BAUDUIN gehoord hebben betreffende zijn
gedrag, besluit de CCS om Y. BAUDUIN met onmiddellijke ingang tot eind december 2011 te schorsen. De CCS
wijst de betrokken scheidsrechter erop dat in geval van herhaling, de sanctie een definitieve schorsing als
scheidsrechter zal zijn.
4.- Cursus voor Kandidaten-officials WP - Uitslag
37 Nederlandstalige kandidaten hebben de cursus gevolgd en ze zijn allen geslaagd.
22 Franstalige kandidaten hebben de cursus gevolgd en ze zijn allen geslaagd.
5 kandidaten hebben zich ertoe verbonden om de opleiding van scheidsrechter te volgen.
5.- Verslag van scheidsrechter Jonas VANPUYVELDE.
Bijeengeroepen en aanwezig: Jonas VANPUYVELDE
Bijeengeroepen en verontschuldigd: Sergey DULIN
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de scheidsrechter J. VANPUYVELDE betreffende de houding
van S. DULIN op de wedstrijd U15 SCSG/LZC van 2/10, besluit de CCS om S. DULIN een schrijven te sturen
betreffende de regels van collegialiteit tussen scheidsrechters.
6.- Aanduidingen van november:
De voorstellen betreffende de aanduidingen van november zijn na aanpassingen goedgekeurd.
7.- Samenstelling van CCS:
Ten gevolge van het verzoek aan kandidatuur verzonden door de Raad van Bestuur van KBZB, CCS herhaalt zijn
voorstel voor kandidatuur van Jos ANDRIES en Francy PETIAUX.
8.- Colloquium FINA - HAMBURG 28-29/10/11 - Inschrijving Rik RYCKAERT:
De CCS herinnert de Secretaris-generaal en de scheidsrechters eraan dat voor de colloquia FINA en LEN, het
voorstellen van de deelnemers valt onder de bevoegdheid van CCS en niet aan de scheidsrechters om zich zelf in
te schrijven.
9.- FINA lijst 2012
De CCS beslist om Alain D’HOSSCHE en Rik RYCKAERT op de lijst te schrijven

Volgende vergadering op dinsdag 8/11/2011 aan het federale kantoor
Léon MERLOT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris
P.V. van de C.C.S. vergadering van 11/10/11
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