KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 05/01/2016
Aanwezig:

Verontschuldigt:

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

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 03/11/2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.-Uitnodiging Sergey Dulin
S. Dulin aanduiding, nogmaals afwezig en verontschuldigd.
De CCS beslist om Sergey Dulin te schorsen tot verschijning.
3.- Aanduidingen december 2015:
De aanduidingen van februari voorgesteld door P. Knockaert zijn na enkele wijzigingen goedgekeurd.
4.- Symposium met internationale scheidsrechter:
Rik Rykaert neemt de organisatie van het verblijf van Boris Margeta voor zijn rekening.
Tot nu toe zijn er 14 ingeschrevenen met inbegrip van de leden CCS.
Een brief ter herinnering zal verzonden worden naar de scheidsrechters en clubs vóór 11/01/2016 (P.
Knockaert)
5.- Algemene scheidsrechtervergadering 2016:
De vergadering zal plaatsvinden te Mouscron de dag van de Finales van Beker van België 04/06/2016 van
10:00 tot 13:30.
P. Knockaert zal een vergaderzaal en een restaurant voor de maaltijd zoeken.
6.- Vergadering SCWP – TCWP – CCS 22/12/15
F. Petiaux brengt verslag uit van de vergadering en voornamelijk van de vragen die aan CCS worden ingediend.
- striktere controle van de identiteitskaart van de spelers
-verplicht verslag in geval van medegedeelde rode kaart op het wedstrijdblad.
- in de mate van het mogelijke met de eventuele onverenigbaarheden rekening houden scheidsrechter –
speler – trainer.
7.- Briefwisseling:
7.1- CNT + S. Gomez (RSCM-Match – CNT verslag S. Dietens): kennis genomen.
7.2- Wouter Georges (Fina waterpolo school for referees Ostia 05-05/02/2016): voorstel om C. Grancerof en K.
van Boeck te laten deelnemen zal ingediend worden (P. Knockaert).
7.3- D. Leemans ENL (handboek waterpolo 2015 – Controle van de identiteitskaart): het probleem valt niet
onder de bevoegdheid van CCS maar onder SCWP. Nochtans is CCCS van mening dat de enige oplossing is:
geen C.I. – niet spelen.
7.4- Secr WP FRBN KBZB (Waterpolo online – de laatste bijeenkomst): kennis genomen.
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8.-Allerlei:
8.1- Vraag om buitenlandse arbitrage: de aanvragen moeten aan de Secretaris CCS gericht zijn die na overleg
een officieel antwoord aan de leden zal geven. De leden zullen individueel antwoord aan de aanvrager
vermijden.
8.2- Kleding van de scheidsrechters: Rik Ryckaert zet de contacten met Varitech voort.
8.3- Reiskosten: CCS vraagt dat, voor de vergaderingen, het bedrag van de kilometer vergoeding, hetzelfde is
zoals voor de wedstrijden, die voor de federale openbare diensten wordt gebruikt.
8.4- Match SH II RBP – LAQUA 18/09/2015 verslag Timmerman – Moerman: CCS stelt zich vragen over het
vervolg dat door SCWP aan dit verslag wordt gegeven, dat zonder vervolg door TCWP is geklasseerd.

VOLGENDE VERGADERING: 16 februari 2016
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever
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