KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 06/12/2016
Aanwezig:

Verontschuldigt:

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

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 08/11/2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- aanduidingen januari 2017
De aanduidingen van de maand januari 2017 worden na aanpassing goedgekeurd.
3.- Algemene scheidsrechtervergadering - kleine regionale bijeenkomst
Merlot Leon: Brul Lars + Dahm Marc + dall’acqua Claudio.
Ryckaert Rik: Moerman Danny – Deschuytter Marc
Knockaert Paul: Zwart Matthias.
Vanderzeypen Albert: momenteel ziek.
4.-Beleid voor nieuwe scheidsrechters.
Voorstel wordt besproken en uitgewerkt.
Bij elk U13 toernooi, moet elk club team een niet-officiële scheidsrechter van minimaal 16 jaar aanbieden te
presenteren van zijn club, bij voorkeur een kandidaat scheidsrechter en / of speler van U17 en U20.
Een club die twee ploegen in het toernooi heeft moet maar een niet officiele scheidsrechter aanbieden.
In een toernooi met 5 teams zijn er zo maximum 5 scheidsrechters voor 6 wedstrijden 6 of 2 tot 3 wedstrijden
per scheidsrechter met dubbele arbitrage.
CCA wijst een officiele scheidsrechter aan om te toezicht te houden op de vooruitgang van de wedstrijden,
tussen te komen indien nodig en het coachen van de de niet officiele scheidsrechters.
Enkel de scheidsrechterkosten van de aangeduiden scheidsrechter door de CCS worden betaald.
Dit voorstel wordt naar de sportcommissie waterpolo opgestuurd voor bespreking / goedkeuring.
5. – Methode van Coaching
Vertaling is gebeurd door Kurt De Boeck en wordt verder verfijnd door Leon Merlot.
Na vertaling zal er verder over worden gediscussieerd.
Implementatie vanaf seizoen 2017-2018.
Een vergadering met coaches arbiters zal nog georganiseerd worden.
6. - Briefwisseling
6.1- Secretariaat sportcommissie: betreffende afwezigheden scheidsrechters: kennisname
6.2 -Mail Doornik: Kennisname. Secretaris stuurt mail naar Pierre Ledent dat wij niet kunnen weten of de
afmetingen van het zwembad conform de inschrijvingen zijn vermits we deze gegevens niet in ons bezit zijn.
6.3 -Mail KBZB: lijst LEN scheidsrechters: Alain D’hossche en Kurt De Boeck blijven LEN scheidsrechters.
6.4. -Mail Koen Colpaert (GZV) en Fabrice Weise (Voorzitter SCWP): kennisname.
7. - Allerlei
7.1 –Scheidsrechterbetalingen lopen goed.
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7.2. –betreffende proces verbaal tuchtcommissie dd dinsdag 25 oktober 2016 => punt evaluatie bijeenkomst
vergadering SCWP – CCS – TCWP: de CCS is niet akkoord met de volgende frase: “De Centrale
scheidsrechterscommissie was gekant tegen de aanpassing van het systeem der rode kaarten,
terwijl de meerderheid van de scheidsrechters hiervan wel voorstander is.”
De CCA is alleen gekant tegen de indeling in categorie 1 van de” Betwistingen van scheidsrechterlijke
beslissingen “ door de coaches; zij is van mening is dat dit in categorie 2 met verplicht rapport en automatische
sanctie moet blijven.
VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 10 januari 2017
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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