KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 15/03/2016
Aanwezig:

Verontschuldigt:

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

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 16/02/2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
Peter Bleyaert: verslag gedrag Benny Baetens enkel gericht aan CCS. Benny Baetens wordt gedagvaard op de
volgende vergadering. Peter Bleyaert wordt uitgenodigd op de volgende vergadering
2.- Aanduidingen maart 2016:
De aanduidingen van april worden na aanpassingen goedgekeurd.
3.- Algemene scheidsrechtervergadering 2016:
De vergadering zal plaatsvinden te Mouscron de dag van de Finales van Beker van België op 04/06/2016 van
10:00 tot 13:30.
P. Knockaert zal een vergaderzaal en een restaurant zoeken.
P. Knockaert heeft contacten gelegd, wordt verder vervolgd.
De punten: uitleg over de vernieuwingen in de reglementen. Als er in Rio nog veranderingen in het reglement
zijn zal er in september een 2de scheidsrechtervergadering zijn. Vragen om na te kijken wat de meeste
opmerkingen/problemen zijn tijdens de coaching. Aan de leden wordt ook gevraagd om voor ieder de meeste
opmerkingen/problemen tijdens de coaching. Rik zal alles samenvatten en de discussiepunten samenstellen
voor de algemene scheidsrechtervergadering.
Video en uitleg wie/wat en hoe, Kurt uitnodigen volgende vergadering.
Rik zal aan de drie internationale scheidsrechters vragen om samen iets voor te bereiden met één spreker.
4.- Briefwisseling:
4.1-.Kurt De boeck + Cornel Grancerof: kennisname dat ze geslaagd zijn voor FINA bijscholing. Een mail met
felicitaties wordt verstuurd.
4.2.-. Stefaan Vrielinck: kennisname + KBZB op de hoogte gebracht van mail.
4.3.-. Mail Calypso: kennisname. Meer aandacht schenken om de reglementen te respecteren, voornamelijk de
reservewedstrijd met name de duur van de wedstrijd en de controle van namen (foutief, onderlijnd).
5.-Allerlei:
5.1-.Antheunis Florian: Rick Ryckaert heeft een scheidsrechter cursus gegeven: data voor examen vast te
leggen.
5.2-.. Kledij: Rik Ryckaert overlegd verder met Varitech. Kleur: wit hemd.
VOLGENDE VERGADERING: 15 maart 2016
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Verslaggever
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