Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 16 april 2013 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN;
Renaud VILAIN
Verontschuldigd: De Heren Wim SYMOENS; Patrick VAN PETEGHEM
1. . Inleiding
De Heer Francis MERCIER neemt het voorzitterschap van deze vergadering.
De Sportcommissie neemt één minuut stilte ter nagedachtenis aan de Heer GILKIN Joseph (ESN) en maken met
oprechte gevoelens en medeleven hun condoleances over aan familie Gilkin. .
2. Kampioenschap 2012-2013 en Post
2.1 Wedstrijd U17 B 7141 Blankenberge – Aalst van 06-04-2012
Blankenberge had niet genoeg spelers om aan de match deel te nemen.
De club van Blankenberge heeft de Sportcommissie in de week voor de wedstrijd op de hoogte gebracht.
De Sportcommissie besluit:
Aalst wint de match met 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete zonder de scheidsrechterkosten
tegen Blankenberge.
2.2 Wedstrijd SH IV 4201 Charleroi – Genk van 14-04-2013
Genk had niet genoeg spelers om aan de match deel te nemen.
De club heeft de Sportcommissie op tijd verwittigd om de onnodige verplaatsing van de scheidsrechter te
vermijden.
De Sportcommissie besluit:
Charleroi wint de match met 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete zonder de scheidsrechterkosten
tegen Genk.
2.3 Organisatie van de Semifinales U11 en U13
Voor U13, zal de semifinale in Mechelen georganiseerd worden.
De semifinales U11 zullen in twee reeksen van vier teams worden gespeeld. Kindervreugd en Brugge
organiseren elk één semifinale.
2.4 De secretaris merkt eens te meer op dat de formules van de eindronden U11 en U13 die in het handboek
waterpolo zijn beschreven, niet overeenstemmen met de praktijk. Dit wakkert de discussies op over het
handboek, die alle clubs hebben ontvangen en de formules van de eindronden U11 en U13 voor dit seizoen
beschrijft.
De secretaris vraagt dat men bijeenkomt teneinde het handboek waterpolo te herzien en om over de
problematiek van een eindronde na te denken wanneer het aantal ingeschreven clubs verschillend is van de
theorie.
2.5 De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de dagen: 24-25
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3. Kampioenschappen 2013-2014
De Sportcommissie neemt kennis van het kalenderproject van het rooster voor het Kampioenschap 20132014.
Dit rooster werd eerst verzonden naar de Technische Directeur zodat hij zijn persoonlijke opmerkingen kan
maken.
De Sportcommissie brengt enkele correcties aan en bekrachtigt het voorgestelde kalender rooster.
4. Allerlei
4.1 De Sportcommissie plant een vergadering in voor 18/05/2013 teneinde het handboek waterpolo te
herzien.
4.2 De Sportcommissie zal de twee andere Commissie verzoeken voor een vergadering tussen-Commissie op
dinsdag 18/06/2013.
4.3 De Heer Renaud VILAIN zal de Sportcommissie aan de Finale van het Kampioenschap van België SH I
alsmede aan de finales van de Bekers van België vertegenwoordigen.
5. Beslissingen
•
•
•
•

Forfait van Blankenberge, zie punt 2.1 van het PV.
Forfait van Genk, zie punt 2.2 van het PV.
Organisatie van de semifinales U11 en U 13, zie punt 2.3 van het PV.
Kalenderrooster, zie punt 3 van het PV.

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

OPGEMAAKT
16/05/2013

GOEDKEURING
10/01/2014

TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

