Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 26 maart 2013 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN;
Renaud VILAIN; Wim SYMOENS
Verontschuldigd: De Heer Patrick VAN PETEGHEM
1. . Inleiding
De Sportcommissie neemt een minuut in acht ter ere van de Heer Pierre FENAUX.
De Sportcommissie neemt nota van het ontslag van De Heer Guido CLAES van al haar functies.
De Heer Francis MERCIER vindt deze beslissing moedig.
De Heer Francis MERCIER neemt het voorzitterschap en dit tot de volgende vergadering van de Sportcel.
De Heer Francis MERCIER ontvangst de Heer Wim SYMOENS lid van het Sportcomité van VZF en die deel van
de Commissie zal uitmaken.

2. Lezing en goedkeuring PV 26-02-2013
Het PV van de vergadering van 26-02-2013 wordt gelezen en goedgekeurd.
3. Kampioenschap 2012-2013 en Post
3.1 Wedstrijd U17 NA 7041 Leuven– Oostende van 24-03-2012
Oostende had niet genoeg spelers om aan de match deel te nemen.
De Sportcommissie besluit:
Leuven wint de match met 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete zonder de scheidsrechterkosten
tegen Oostende.
3.2 Wedstrijd SH IIRes 2169 Oostende - Hasselt van 09-03-2013
Hasselt had niet genoeg spelers om aan de match deel te nemen.
De Sportcommissie besluit:
Oostende wint de match met 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete tegen Hasselt.
3.3 Toernooi U11 RC van 24-03-2013 aan Kortrijk
Aalst was niet present op het tornooi.
De verantwoordelijke waterpolo van Aalst heeft op 24-03-2013 contact opgenomen met de secretaris van de
Commissie om te vragen of het tornooi kon worden verplaats door de slechte weersomstandigheden.
De Sportcommissie besluit:
Aalst verliest zijn wedstrijden met Forfait.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete zonder de scheidsrechterkosten
tegen Aalst.
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3.4 De secretaris merkt op dat de formule van de eindronden dat in het «Handboek» wordt beschreven,
verschillend is van die beschreven in de «Algemene Principes» van het Kampioenschap 2012-2013“, die bij de
inschrijvingen werd verzonden.
De secretaris merkt op dat in een mail van 20-03-2013, de Heer Guido CLAES - Voorzitter van de
Sportcommissie op deze datum - bevestigt dat de formule beschreven in de «Algemene Principes» toegepast
moet worden.
De Sportcommissie besluit dat de eindronden worden gespeeld volgens de formule van de «Algemene
Principes» van het Kampioenschap 2012-2013“. Het «Handboek» wordt tegen het volgende seizoen
gecorrigeerd.
4. Overgang kampioenschappen 2012-2013/2013-2014
De secretaris vraagt aan de Commissie hoe hij zal moeten handelen om het schema van het kampioenschap
2013-2014 op te stellen aangezien ten eerste drie clubs van SH I in SH II zullen moeten spelen wanneer zij de
technische voorwaarden van het diepbad-reglement die door de Bond worden geëist niet kunnen vervullen;
ten tweede geen enkele club van SH II bereid is in SH I te willen spelen ofwel beantwoorden zij niet aan de
vereiste zwembadafmetingen ofwel denken zij sportief niet sterk genoeg te zijn om een rol van betekenis te
spelen in SH I.
De secretaris merkt op dat er dus zeven teams in SH I en dertien teams in SH II zullen zijn. De eindrondes
moeten wel nog afgewerkt worden.
De secretaris merkt eveneens op dat deze aangekaarte problematiek niet van toepassing zou zijn, wanneer de
huidige formule van het kampioenschap onveranderd moest blijven tot de afloop van het seizoen 2015-2016.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om een voorstel voor formule voor de volgende vergadering in te
dienen.
5. Allerlei
5.1 De Sportcommissie zal een vergadering met de Heer Dirk POELMANS programmeren in aanwezigheid van
de Secretaris van de Commissie om over aanbevelingen en correcties te spreken van het «Handboek».
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om voorstellen van data in te dienen.
5.2 De Sportcommissie stelt de datum van sluiting van de inschrijvingen vast op de datum van 07-06-2013.
5.3 De Sportcommissie stelt de datum van de kalendervergadering vast op de datum van 22-06-2013.
6. Beslissingen
•
•
•
•
•
•
•

Forfait van Oostende, zie punt 3.1 van het PV.
Forfait van Hasselt, zie punt 3.2 van het PV.
Forfait van Aalst, zie punt 3.3 van het PV.
Formule van het eind van het kampioenschap, zie punt 3.4 van het PV.
Overgang Kampioenschappen 12-13/13-14, zie punt 4 van het PV.
Sluiting van de inschrijvingen, zie punt 5.2 van het PV.
Datum van de kalendervergadering, zie punt 5.3 van het PV.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
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Volgende vergaderingen:
Dinsdag 16 april 2013 - 18.15 uur – Brussel - Bonsbureel
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