Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 10 september 2013 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN;
Renaud VILAIN; Wim SYMOENS;

1. . Inleiding
De Heer Francis MERCIER neemt het voorzitterschap van deze vergadering.
2. Kampioenschap 2013-2014 en Post
2.1 De commissie neemt kennis van de inschrijvingen in de categorieën van leeftijd U13 en U11.
22 ploegen hebben zich ingeschreven voor U13 waarvan 5 voor de «Nationale» reeks. 22 ploegen hebben zich
ingeschreven voor U15 waarvan 5 voor de «Nationale» reeks.
2.2 Op basis van de inschrijvingen, gaat de Commissie over tot de verdeling van de reeksen.
2.3 De eindronde voor U13 en U11: Aangezien er een «Nationale» reeks en drie «Regionale» reeksen zijn in
elke categorie, besluit de Sportcommissie dat de eindronde zich op de volgende manier zal worden gespeeld:
De drie eersten van de «Nationale» reeks worden direct voor de finale met zes teams gekwalificeerd; elke
hoogst gerangschikte team van elke «Regionale» reeks spelen een onderling toernooi. De drie eersten van dit
tornooi zijn gekwalificeerd voor deelname aan de finale met zes teams.
2.4 De Sportcommissie neemt kennis van de post van de club van Tielt die vraagt dat voor de
leeftijdencategorieën U13 en U15 de meisjes een aanvullend jaar ten opzichte van de jongens kunnen
meespelen, zoals eerder in het verleden deze regel werd toegepast.
Na de vraag bestudeerd te hebben, besluit de Sportcommissie om niet het huidige systeem te veranderen.
2.5 De Sportcommissie neemt kennis van het ontslag van de Nationale Technische Directeur, de Heer Patrick
VAN PETEGHEM, en bekrachtigt dit.
De CA van de KBZB vraagt aan de Commissie om over te gaan tot verzoek van een nieuwe kandidatuur op basis
van het profiel dat laatstgenoemde heeft verzonden.
De Sportcommissie besluit om op de vergadering van de Sportcel te wachten om verzoek te verzenden aan de
kandidaten en dit wordt door het feit gemotiveerd dat de Sportcommissie de doelstellingen en desiderata van
de Bond wil kennen over de «Nationale» ploegen.
3. Allerlei
3.1 De Heer Renaud VILAIN dient een project in over een «Applicatie» die de clubs het mogelijk zou maken om
zelfstandig op een digitale manier de resultaten van de match evenals scorer alsmede van andere informatie
betreffende de match en ploegen in te geven.
De uitslagen die door de clubs zijn ingegeven, zullen door de secretaris van SCWP bekrachtigd worden die
vanaf het moment dat hij het wedstrijdblad zal ontvangen hebben.
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De HEREN Pierre LEDENT en Renaud VILAIN stellen voor om de toepassing tijdens het eerste deel van het
kampioenschap vervolgens te testen en om deze toepassing in test aan de clubs van de «Super Liga» voor te
stellen bij het tweede deel van het kampioenschap.
Als dat werkt, zou deze applicatie on-line voor alle clubs voor het seizoen 2014-2015 ingezet worden.
De Sportcommissie gaat akkoord met dit voorstel maar merkt op dat deze applicatie pas van kracht is na
evaluatie en toestemming van CA van KBZB.
3.2 De Heer Wim SYMOENS zal de Sportcommissie op de kalendervergadering voor de U11 en U13
vertegenwoordigen.
4. Beslissingen
•
•
•

Eindrond U11 en U13: zie punt 2.3 van het PV
Leeftijd van de meisjes in de categorieën U 13 en U11: zie punt 2.4 van het PV
Kandidatuuroproep voor een TD: zie punt 2.5 van het PV

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 01 oktober 2013 - 18.15 uur – Brussel - Bondsbureel
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