KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 08/11/2011 om 18u30
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
RYCKAERT Rik, Vice-voorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
VANAUTRYVE Stefan
ANDRIES Jos
PETIAUX Francy

Bij het begin van de vergadering verwelkomt de voorzitter de nieuwe leden, Jos ANDRIES en Francy PETIAUX
1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 11/10/11
Het PV is gelezen en goedgekeurd.
2.- Verdeling van de functies binnen CCS overeenkomstig de statuten.
Dit punt wordt overgeslagen voor reflectie en aan de agenda van de volgende vergadering toegevoegd.
Rik RYCKAERT verbindt er zich toe om de vragen op WP reglement voor zijn rekening te nemen.

3.- Aanduidingen van december:
De voorstellen betreffende de aanduidingen december zijn na aanpassingen goedgekeurd.
4.- Regionale vergaderingen:
- Voor de Franstalige scheidsrechters, de regionale vergadering heeft op 5 november plaatsgevonden te La
Louvière. 9 scheidsrechters waren aanwezig.
- De regionale vergadering voor de Nederlandstalige scheidsrechters zal op 30 november om 19u00 te Gent
plaatsvinden. De uitnodigingen zullen door de secretaris na bevestiging van de vergaderingplaats verzonden
worden.
5.- Scheidsrechters kandidaten:
- Xavier CORNEZ en Geoffrey GUICHARD van CCM zijn geslaagd in hun praktische test en het theoretische
examen zal op 9 november doorgaan.
- Jonathan BRENARD van CNT is in zijn praktische test geslaagd en zal voor toernooien "Benjamins" aangeduid
worden
- 2 kandidaten van ENL, 3 kandidaten van GZV en 1 kandidaat van VZG zijn in opleiding.
6.- Europeese kampioenschappen WP - Eindhoven 16-29/01/2012
Het vervolg op vraag van verschillende scheidsrechters: R. RYCKAERT heeft contact opgenomen met de
Nederlandse verantwoordelijken voor de organisatie van het EKWP om een vermindering op de ingangprijs voor
onze scheidsrechters te bekomen. Negatief antwoord van de organisatoren.
P. KNOCKAERT merkt op dat het WE van 20-22/01 en 27-29/01/12 een volledige competitiedag is en dat zou
moeilijkheden kunnen hebben bij de aanduidingen als er talrijke scheidsrechters de wedstrijden van de EK zullen
gaan zien.
7.- Briefwisseling:
7.1.- van SCC: : betreffende een nieuwe dag voor de opleiding van de WP officials.
De informatie zal verzonden worden naar de Franstalige clubs na vaststelling van plaats en datum.
R. RYCKAERT wordt verzocht contact op te nemen met de Nederlandstalige clubs om te zien of een nieuwe
opleidingsdag noodzakelijk is.
7.2.- LEN: Scheidsrechters lijst LEN 2012
CCS stelt voor om Alain D’HOSSCHE, Cornel GRANCEROF en Rik RYCKAERT op de lijst LEN 2012 te
schrijven. Doch, zal aan de Secretaris van de KBZB gevraagd worden om voor C. GRANCEROF verlof aan te
duiden voor het jaar 2012.
7.3.- Tuchtcommissie: Sanctie scheidsrechter S. DULIN
Sergey DULIN is door de tuchtcommissie voor speeldag 10 geschorst, zijn aanduidingen voor dat WE worden
geannuleerd als sanctie.
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8.- Scheidsrechters afwezifheiden:
8.1.- DESCHUYTTER: afwezig op de wedstrijd RSCM/CHAT RHIV van 24/09. Aangezien de vraag zonder
antwoord is gebleven, zal een herinnering opgestuurd worden.
8.2.- VAN ZELE: afwezig op de wedstrijd MZVA/GZV RHII van 24/09. Heeft de kennis van zijn aanduiding
(vervanging) voor deze wedstrijd te gelezen. CCS geeft hem een blaam.
8.3.- VANDERZYPEN: Afwezig op de wedstrijd GZV/TZK RHI van 1/10. Had de aanduiding niet gelezen. CCS
geeft hem een blaam.
9.- Allerlei:
Een herinnering zal verzonden worden naar de scheidsrechters om hun verslag elektronisch (Word) te schrijven en
deze te verzenden per e-mail naar het secretariaat van KBZB.

Volgende vergadering 13/12/2011 aan het federale kantoor
Léon MERLOT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 11/10/11

2

