Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op 26 november 2014 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
De Heren Francis MERCIER, Voorzitter- Wim SYMOENS, Ondervoorzitter – Pierre LEDENT, secretaris –
Renaud VILAIN – Dirk POELMANS
Verontschuldigd: /

Lezing en goedkeuring PV “28/10/2014”:
Het PV van de SCWP van 28/10/2014 is goedgekeurd.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris dat toekomstige verslagen voorlopig worden
verzonden naar de leden van CSWP uiterlijk acht (8) dagen na de vergadering.
Vervolgens zullen de leden van SCWP twee (2) weken hebben om hun wijzigingsvoorstellen te
geven.
De PV zal daarna op de volgende vergadering goedgekeurd zijn.

Briefwisseling:
Geen briefwisseling ontvangen

Kampioenschap 2014-2015
Goedkeuring uitslagen
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de speeldagen 01 tot en met 06.
Forfaits
Wedstrijd U17 7015 Tielt – Merksem van 08/11/2014
Merksem die niet genoeg spelers hadden, heeft Tielt medegedeeld dat zij de verplaatsing niet
zouden maken.
De scheidsrechter kon in de tijd verwittigd worden.
De Sportcommissie besluit:
Merksem verliest de match door Forfait met de stand van 0-5.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait
zonder de scheidsrechterkosten.
Eindronden U11 – U13
Deze zes personen die de werkgroep zullen samenstellen zijn om een voorstel uit te werken voor
inrichting van de eindronden U11-U13:
Michaël DE BOEVER (MZV) – Swa DAMS (JESPO AZSC) – Marianne SELS (RSCM) –
Cyril VALLES (CCM) – Denis LEEMANS (ENL) – Xavier SWERTVAEGER (RDM)
De Heer Dirk POELMANS stelt voor dat deze zes personen op 06/12/2014 of 13/12/2014 hierover
overleg plegen.
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Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Nationale Ploeg U19
Op de vergadering van 11/11/2014 waren slechts een tiental clubs aanwezig waarvan alleen drie
Franstalige clubs.
Een nieuwe vergadering wordt gepland op 06/12/2014 in Moeskroen; de Heer Wim SYMOENS zal
de uitnodigingsbrief voorbereiden om via de Heer Wouter GEORGES naar de clubs te versturen.
Kampioenschap 2014-2015
Implementatie Pioen Partners:
De Heer Dirk POELMANS heeft contact met de vennootschap PIOEN PARTNERS opgenomen
teneinde een vaste prijs te onderhandelen en niet een prijs per modules en per team.
Nieuw FINA reglement
De Sportcommissie besluit om de nieuwe FINA-regeling “Senior” uit te in de wedstrijden van de
Bekers van België 2015-2016.
In de praktijk zullen de clubs op een speelveld spelen waarvan de afmetingen de volgenden zijn:
25,00 m x 20,00 m met een minimale diepte van 1,80 meter. Er zal een vrijstelling voor de diepte
gegeven worden aan de clubs van de Afdeling SH II, SH III, SH IV en SD , behalve in de 1/2 Finales
en Finales.
De clubs van de SL zullen bevraagd worden om zeker te zijn dat zij op 25 meter kunnen spelen.
(SCWP20141126-AP01)
De Sportcommissie zal de clubs bevragen of zij tijdens het seizoen 2015-2016 de nieuwe “Jeugd”
FINA-reglementen wensen te testen.
In de praktijk:
U20: Speelveld l van 25,00 m x 20,00 – minimale Diepte 1,80 m (met mogelijke
vrijstelling) – Kleine ballen (maat 4) – 6 spelers tegen 6.
U17: Speelveld van spel van 25,00 m x 20,00 – minimale Diepte 1,80 m (met
mogelijke vrijstelling).
(SCWP20141126-AP02)
Tabel Automatische Sancties
De Heer Dirk POEMANS deelt mede dat hij de website van de Nederlandse Bond heeft
geraadpleegd teneinde de politiek te kennen die uit het oogpunt van de boetes is toegepast.
Men heeft vastgesteld dat er alleen maar een minimaal en maximum tarief was.
Na discussie, stelt de Sportcommissie voor om de volgende tarieven toe te passen:
Verbaal geweld: 1ste inbreuk: 50,00 € - Herhaling: 100,00 €
Voor leden met een officiële functie (speler/scheidsrechter) zal slechts 1 tarief
worden toegepast: 100,00 €
Brutaliteit: 1ste inbreuk: 100,00 € - Herhaling: 250,00 €
Voor leden met een officiële functie (speler/scheidsrechter) zal slechts 1 tarief
worden toegepast: 250,00 €
Dit voorstel zal met de tuchtcommissie besproken worden voor goedkeuring.
(SCWP20141126-AP03)
(SCWP20141126-BS01)
Kalender “Jeugd” Competitie 2015-2016
De Sportcommissie zal een werkgroep U17 – U15 oprichten die in Januari 2015 zal bijeenkomen
om een voorstel uit te werken voor de kalender jeugdcompetitie 2015-2016.
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(SCWP20141126-AP04 & SCWP20141126-AP05)
Planning Kampioenschap 2015-2016
De secretaris SCWP zal een leeg rooster voor het kampioenschap 2015-2016 aan de leden van de
Commissie alsmede aan de Nationale Technische Directeur verzenden (NTD).
De leden van de Commissie en NTD zullen hun voorstel tot planning van Kampioenschap indienen
dat op de vergadering van januari 2015 zal besproken worden en vervolgens aan de clubs
meegedeeld.
(SCWP20141126-AP06)

Revisie van de reglementen
De Heer Dirk POELMANS toont duidelijk aan dat er een fout zit in het reglement over de
leeftijdscategorieën.
(SCWP20141126-AP07)

Varia
De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mede dat hij een antwoord van de CCS heeft
ontvangen betreffende de brief van RBP op de arbitrage van een wedstrijd voor miniemen tegen
Eupen.
Hij is verbaasd dat de scheidsrechter bij deze wedstrijd werd gecontroleerd en dat niets heeft
vastgesteld.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 16 december 2014 – 17.30 uur – Brussel - Bondsbureel
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