Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op 16 december 2014 te Brussel, Bondsbureel

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

Lezing en goedkeuring PV “26/11/2014”:
Na enkele correcties, het PV van de SCWP van 26/11/2014 is goedgekeurd.

Briefwisseling:
Mail van de club van Calypso's:
De club deelt ons mede dat de heropening van het zwembad na de werkzaamheden wordt
uitgesteld tot begin maart 2015.
Derhalve vraagt de club van Calypso's of hij data kan opleggen aan de clubs voor de match van de
maand van februari die zij moeten uitstellen.
De Sportcommissie vraagt aan de club om een oplossing met de tegengestelde clubs te vinden.
Als er geen mogelijkheden zijn om een regeling te vinden, zal de Sportcommissie een unilaterale
beslissing zoals bepaald in het handboek waterpolo nemen.

Kampioenschap 2014-2015
Loting 1/2 Finales Bekers van België
Beker van België «A»
Antwerpen A Mouscron
Mechelen A
Tournai
Beker van België «B»
Wase
Roeselare
Oostende Seraing
Beker van België «Dames»
Ent Bxl Dames JESPO Antwerpen
Gentse
Eeklo

Goedkeuring uitslagen
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de speeldagen 11 tot en met 13.

OPGEMAAKT:
GOEDKEURING
18/12/2014
27/01/2015
TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Forfaits
Wedstrijd U15 8320 Gentse – Hasselt van 06/12/2014
Hasselt die niet genoeg spelers had, heeft Gentse medegedeeld dat zij de verplaatsing niet
zouden maken.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
De Sportcommissie besluit:
Hasselt 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 tegen Hasselt.
Controle wedstrijdbladen
Wedstrijd SL Res 1126 Mechelen A – Kortrijk van 22/11/2014
Op het wedstrijdblad wijst de scheidsrechter – de Heer VAN AUTRYVE - erop dat twee spelers van
Kortrijk Waterpolo Kring die bij de wedstrijd werden onderstreept aan de wedstrijd «Reserve»
hebben deelgenomen.
De Sportcommissie neemt kennis van het wedstrijdblad en de mail van de scheidsrechter – de
Heer VAN AUTRYVE – die de omstandigheden weergeven.
De Sportcommissie merkt op dat een scheidsrechter in geen enkel geval een speler kan
verhinderen om aan een wedstrijd deel te nemen.
De Sportcommissie besluit:
Beide spelers van Kortrijk Waterpolo Kring die bij de wedstrijd werden onderstreept, worden niet
gekwalificeerd om aan de wedstrijd «Reserve» deel te nemen.
Derhalve verliest de club van Kortrijk Waterpolo Kring de wedstrijd door Forfait met de stand
van 0-5.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait
tegen Kortrijk Waterpolo Kring.
Eindronden U11 – U13
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de vergadering van de werkgroep van
13/12/2014.
De voorstellen die voor de eindronden U11 en U13 worden ingediend, worden door de
Sportcommissie bekrachtigd.
Zodra de secretaris de tekst in het Nederlands zal ontvangen hebben, zal hij zich verzoeken om
aan de clubs de nieuwe formules van Eindronden mee te delen.
De Sportcommissie bedankt de werkgroep voor haar opmerkelijk werk.
(SCWP20141216-AP01)

Kampioenschap 2014-2015
Implementatie Pioen Partners:
De Heren Dirk POELMANS en Pierre LEDENT zullen 23/12/2014 bijeenkomen teneinde de
vertaling van het programma in het Frans vervolledigen en Pioen Partners laten weten welke
wijzigingen nog nodig zijn voor het Belgische Kampioenschap.
Nieuw FINA reglement
De Heer Wim SYMOENS merkt op dat de nieuwe FINA-regels slechts vanaf het seizoen 2017-2018
van toepassing zullen zijn als de uitgevoerde proeven overtuigend zijn.
Derhalve stelt de Heer Wim SYMOENS voor om onze proeftijd uit te stellen teneinde te
observeren wat in de andere landen gebeurt en eventueel de proeftijd doen tijdens het seizoen
2016-2017.
De Sportcommissie bekrachtigt dit voorstel.
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Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
(SCWP20141216-BS01)
Tabel Automatische Sancties
De Sportcommissie ontmoet de Tuchtcommissie om het voorstel voor de «retributies» bij sancties
te bespreken.
De Tuchtcommissie neemt het voorstel aan.

Revisie van de reglementen
De Heer Dirk POELMANS heeft de verschillende wijzigingsvoorstellen verzameld die door de leden
van de Commissie worden ingediend.
Zodra hij de aanpassing heeft aangebracht, zal de secretaris van de Sportcommissie deze
voorstellen doorsturen naar het secretariaat van de Bond.
(SCWP20141216-AP02)

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 27 januari 2015 – 17.30 uur – Brussel - Bondsbureel
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