Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 27 januari 2015 te Brussel, Bondsbureel

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

Inleiding
De Heer Francis MERCIER is om gezondheidsproblemen verontschuldigd en door de Heer Alban BERTIAUX
vervangen.
De Sportcommissie wenst de Voorzitter, de Heer Francis MERCIER, een spoedig herstel toe
De Heer Wim SYMOENS, de Ondervoorzitter nemen het voorzitterschap van de vergadering en wensen alle
leden de beste wensen voor het jaar 2015.
Lezing en goedkeuring PV “16/12/2014”:
Het PV van de SCWP van 16/12/2014 is goedgekeurd.
Briefwisseling
Mail van de club Mons:
De club Mons vraagt om haar wedstrijden van de tweede ronde van de Super-Ligue in een speelveld
van 25 m in plaats van 30 m te kunnen spelen en dit wegens financiële redenen.
De afmetingen van het speelveld kunnen slechts in een geval van overmacht gewijzigd worden
(CBWP 08.1).
De Sportcommissie geeft geen goedkeuring, de club kan een aanvraag voor dispensatie indienen aan
het begin van het volgende seizoen.
Mail van de club Aalst:
De club Aalst vraagt om een tweede team U13 te kunnen inschrijven voor het tweede deel van het
kampioenschap.
De Sportcommissie aanvaardt uitzonderlijk de inschrijving van dit tweede team. Laatstgenoemde zal
verplicht in een «Regionale» reeks moeten spelen.
Kampioenschap 2014-2015
Goedkeuring uitslagen
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de speeldagen 14 tot en met 16.
Forfait
Wedstrijd U15 8120 Brussels – Entente Ensival Eupen van 25/01/2015
De Entente Ensival Eupen heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers ten
gevolge van het late uur -19.30 U - voor een geplande wedstrijd op een zondagavond.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
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De Sportcommissie besluit:
De Entente Ensival Eupen verliest de wedstrijd 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 de Entente Ensival Eupen.
Scheidsrechter verslag – De heer BLEYAERT
Wedstrijd SL 1036 Antwerpen A – Mons van 17/01/2015
De Heer Bleyaert geeft aan dat de club Bergen met zwarte mutsen met rode cijfers heeft gespeeld.
Hij merkt op dat wanneer mutsen nat zijn het praktisch onmogelijk is om de cijfers te lezen.
De Sportcommissie merkt op dat het aan de scheidsrechters was om het gebruik van dergelijke mutsen
te weigeren en om te vragen om andere mutsen te gebruiken die hadden beschikbaar kunnen kunnen
gesteld worden door de bezochte club.
Verwijzingen: Handleiding voor de officiële Waterpolowedstrijden bladzijde 20 (Fr)/22 (NL)
De Sportcommissie klasseert de zaak.
Eindronden U11 – U13
De secretaris deelt de Commissie mede dat de richtlijnen voor de Eindronden werden verzonden naar
de betrokken clubs.
Ten gevolge van mail van de Club Aalst, besluit de Commissie om de volgende wijziging aan de
richtlijnen aan te brengen:
De deelnemende clubs aan de tweede Rond «Regionaal» zijn vrij om zich voor de tweede ronde in te
schrijven.
Zij zullen dit de secretaris vóór 03/04/2015 moeten meedelen.
De Commissie vraagt aan de secretaris om de richtlijnen aan te passen en om ze naar de clubs te
verzenden.
De secretaris deelt de Commissie mee dat hij een telefoongesprek heeft gehad met de secretaris van
Leuven Aqua die vraagt om de eerste datum van de Eindronde U13 te kunnen veranderen omdat dan
schoolexamens zijn gepland.
De Sportcommissie verandert de datum niet want deze datum is sinds de kalendervergadering
U11/U13 vastgesteld.
De secretaris deelt de Commissie mee dat hij een mail van de secretaris van de club Doornik heeft
ontvangen.
De club Doornik betwist de verandering van formule van de eindronde en dat het kampioenschap
begonnen is en dat de club niet werd betrokken.
De Sportcommissie staat erop om eraan te herinneren dat op de kalendervergadering U11/U13, de
heren MERCIER en SYMOENS de clubs hebben meegedeeld dat zij voor het einde van 2014 een
werkgroep zullen samen brengen die de taak zal hebben om de eindronde te organiseren.
De Sportcommissie wijst eveneens erop dat een lid van de club Doornik - de Heer Philippe KUBAT werd verzocht om aan de werkgroep deel te nemen maar laatstgenoemde heeft geweigerd om deel te
nemen.
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Waterpolo Online
De Heer POELMANS deelt de Commissie mede dat het project «Waterpolo Online» tot de volgende
vergadering van de Sportcel wordt opgeschort (17/02/2015).
De Heer BERTIAUX stelt de Sportcommissie van de opmerkingen in kennis die door de Voorzitter van
de Franstalige Bond over het project.

De Heer POELMANS verbindt zich ertoe om nieuwe documenten voor te bereiden die zullen ingediend
worden bij de Bond voor de volgende vergadering van de Sportcel.
De sportcommissie is echter verwonderd de reactie van de FFBN want op de vorige vergadering van de
Sportcel werd ”groen licht” gegeven door de nationale voorzitter gegeven voor het gebruik van het
programma.

Allerlei
De Heer SYMOENS stelt de vraag wie verantwoordelijk voor het juist vullen van de wedstrijdbladen is.
De Sportcommissie stelt voor om de CCS wat dat betreft te raadplegen.
De Heer SYMOENS stelt voor om een werkgroep op touw te zetten om het «Jeugd» kalender van het
seizoen 2015-2016 op te stellen.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om een oproep te doen voor de kandidaturen voor de
werkgroep - 6 personen: 3 Fr en 3 NL – om de “jeugd” kalender voor het seizoen 2015-2016 op te
stellen. Kandidaturen dienen uiterlijk op 23/02/2015 binnen te komen.
De werkgroep zal tussen 01/03/2015 en 23/03/2015 bijeenkomen.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 24 februari 2015 – 17.30 uur – Brussel - Bonsbureel
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