Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 29 oktober 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 secretaris legt aan de Sportcommissie het project voor van het Lastenboek voor de organisatie van de
finales van Bekers van België.
De Sportcommissie brengt bepaalde correcties aan.
Zodra de definitieve versie rond is, zal zij verzonden worden naar de Bond.
2.2 Bekerwedstrijd A BCA03 WP Kortrijk - Brussel
De match is beëindigd met een gelijke stand. De scheidsrechters hebben verlengingen laten spelen hoewel de
nieuwe FINA regeling geen verlengingen meer laat maar onmiddellijk voorziet van penaltyreeks.
De Sportcommissie betreurt dat de scheidsrechters hun regeling niet kennen.
De Sportcommissie vraagt aan de CCS om een herinnering bij de scheidsrechters te doen.
De Secretaris stelt de Sportcommissie in kennis dat hij na afloop van de match – bij gelijke stand – werd
gecontacteerd door een van de scheidsrechters van de match en dat hij zonder zich bewust te zijn van de
exacte reglementen gezegd heeft dat er verleningen moeten gespeeld worden.
De Sportcommissie is van mening dat de Secretaris die hoewel een verkeerd antwoord heeft gegeven, niet
fout is want hij niet moet dienen als «Hulplijn».
Aangezien er geen klacht is ingediend door één van de betrokken clubs, bekrachtigt de Sportcommissie het
resultaat van de match na verlengingen.
2.3 Match U20 B 6105 La Louvière Oostende
De club van Oostende had niet genoeg spelers om de verplaatsing te maken.
De club van Oostende heeft op tijd verwittigd om onnodige verplaatsing van de scheidsrechters te voorkomen.
De sportcommissie besluit:
De club van La Louvière wint de match met de score 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait maar zonder de
scheidsrechterskosten tegen Oostende.
2.4 De Secretaris stelt de Commissie in kennis van een telefoongesprek dat hij met de Secretaris van de CCS
heeft gehad.
Laatstgenoemde heeft hem erop gewezen dat een club in de Competitie U17 liet spelen, een ploeg
samengesteld uit vrouwen en één jonge man. Deze jong man speelde slechts een periode en vervolgens de
rest van de match enkel en uitsluitend met dames.
Bovendien vroeg de trainer van deze ploeg om de match te spelen op een spelveld van 25 m lengte en niet op
de voorziene 30 m.
De regeling staat toe dat de gemengde teams in Competities U17 - U15 - U13 en U11 deelnemen.
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De Sportcommissie vraagt aan de Secretaris om de wedstrijdbladen van dit team te controleren om na te gaan
of bij alle matchen, het een zeer «Gemengd» team was en om een oproep te doen aan de betrokken club dat
de match U17 zich in een spelveld van 30 m x 20 m met een minimale diepte van 1,80 m moeten spelen
wanneer het zwembad het zelfs toelaat wanneer het team bij meerderheid uit vrouwen samengesteld is.

3. Allerlei
3.1 Als gevolg van de vergadering van de Sportcel, besluit de Sportcommissie om een oproep van
kandidatuurstelling voor een Nationale Technische Directeur te doen op het ogenblik dat meerjarenplan is
uitgewerkt.
3.2 De HEREN Wim SYMOENS en Stefan DAMAN zullen zich ontfermen om het meerjarenprogramma op te
stellen. Ter voorbereiding wenst De Heer Wim SYMOENS de volgende gegevens kennen:
 Welke bedragen zijn toegekend aan Waterpolo sinds 2005
 Het aantal jongeren volgens categorie van leeftijd en geslacht.
3.3 Twee interprovinciale tornooien zullen door de Regionale Bonden georganiseerd worden en FFBN en VZF
selecties zullen hieraan deelnemen
3.4 De Sportcommissie neemt kennis van de richtlijnen, die door FRBN voor de Regionale Bonden worden
uitgegeven, betreffende de afgifte van de vergunningen voor Waterpolo evenals de «Internationale» transfers.
3.5 Als gevolg van de nieuwe FINA spelreglement, stelt de Heer Jos ANDRIES (CCS) een nieuw wedstrijdblad
voor.
De Sportcommissie stemt in met dit wedstrijdblad en vraagt dat zij wordt uitgegeven wanneer de voorraad
van de vorige wedstrijdbladen zal uitgeput zijn.
4. Beslissingen
•
•
•
•
•

Lastenboek Bekers van België: zie punt 2.1 van het PV
Bekerwedstrijd A WPK – RBP: zie punt 2.2 van het PV
Forfait club Oostende: zie punt 2.3 van het PV
Oproep voor kandidatuur voor een Nationale TD: zie punten 3.1 en 3.2 van het PV
Nieuw wedstrijdblad: zie punt 3.3 van het PV

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 26 november 2013 - 18.15 uur – Brussel - Bondsbureel
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