KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 05/10/2016
Aanwezig:

Verontschuldigt:

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

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 30/08/2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- Verkiezing voorzitter
Uitgesteld tot volgende vergadering.
3.- aanduidingen november 2016
Paul Knockaert zal de aanduidingen voor Beker B ook ter goedkeuring zo vlug mogelijk mailen aan de leden.
Paul Knockaert doet voorstellen ter goedkeuring per mail aan de leden.
4.- Ontvangst Dullin Sergey
Bij beslissing van dit punt verlaat Stefan Vanautryve de vergadering.
Gezien hij de fouten erkent en zich excuseert voor de feiten en hij reeds meer dan 1 jaar geschorst is beslist de
centrale scheidsrechter commissie dat Dullin Sergey een blaam krijgt en mag hij vanaf november terug
waterpolowedstrijden leiden.
5.- Algemene scheidsrechtervergadering
Aanwezig: 6
Verontschuldigd: 5 Afwezig: 6.
Goede bijeenkomst, veel en goede discussies maar slechte resultaten.
Voor de resterende wordt een kleine regionale vergadering gehouden voor 15 november:
Merlot Leon: Brul Lars + Dahm Marc + dall’acqua Claudio.
Ryckaert Rik: Moerman Danny – Deschuytter Marc + Dulin Sergey
Knockaert Paul: Vanzeveren René + Zwart Matthias.
Vanderzeypen Albert: momenteel ziek
Brenard Jonathan –– Parent Thibault: Gestopt?
6.-Beleid voor nieuwe scheidsrechters.
Leon va 'envoyer un e-mail au water-polo de sport pour discuter et approuver la proposition de la dernière
réunion (30/08/2016).
Leon zal hiervoor een mail sturen naar de sportcommissie waterpolo om het voorstel van de vorige
vergadering (30/08/2016) te bespreken en goed te keuren.
7. – Methode van Coaching

Voorstellen worden vertaald naar frans en volgende vergadering verder besproken.
8. - Briefwisseling
8.1- mail Koen Colpaert : om volgende ronde vanaf februari dameswedstrijden met 2 scheidsrechters te leiden.
In januari wordt dit verder besproken en eventueel uitgevoerd.
8.2 - KBZB: memo betreffende gemengd waterpolo: kennisname.
8.3 – KBZB – FINA scheidsrechters: Alain D’hossche en Kurt De Boeck worden voorgedragen.
9. - Allerlei
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9.1 – De CCS betreurt dat er nog altijd geen handboek is voor de waterpolowedstrijden.
9.2 – Tafelofficial 1 oktober LA Louviere: 18 kandidaten, allen geslaagd.
9.3 – Tafelofficial 10 september 2016 te Gent: 31 kandidaten, allen geslaagd.
9.4 – 2de opleiding tafelofficial te Mechelen op 14/01/2017 of 21/07/2017.

VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 8 november 2016
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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