Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 25 maart 2015 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
De Heren Wim SYMOENS, Ondervoorzitter – Pierre LEDENT, secretaris – Dirk POELMANS – Renaud
VILAIN
Verontschuldigt: Francis MERCIER, Voorzitter- Alban BERTIAUX
Inleiding
De Heer Wim SYMOENS, de Ondervoorzitter nemen het voorzitterschap van de vergadering.
Lezing en goedkeuring PV “26/01/2015”:
Het PV van de SCWP van 26/01/2015 is goedgekeurd.
Briefwisseling
De Sportcommissie neemt kennis van de mail verzonden door M Wouter GEORGES op 23/03/2015
De Sportcommissie neemt er, via deze mail, akte van dat zij enkel belast zijn met het sportieve aspect
van de organisatie van het Kampioenschap en de opleiding van de nationale teams is; het budgettaire
wordt aspect door de Bond beheerd.
De Heer Dirk POELMANS heeft een antwoord voorbereid dat door de secretaris of de voorzitter zal
verzonden worden eens de leden aanwezig in de vergadering kennis hebben genomen van het
document en hun eventuele opmerkingen hebben gegeven.
Kampioenschap 2014-2015
Goedkeuring uitslagen
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de speeldagen 17 tot en met 24.
Forfait
Wedstrijd U20A Moeskreon – Gentse van 08/02/2015
De club Gentse heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
De Sportcommissie besluit:
De club Gentse 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 club Gentse.
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Wedstrijd U17FF 7904 OrcaBilzen - Merksem van 17/01/2015
De club Merksem heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
De Sportcommissie besluit:
De club Merksem 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 club Merksem.
Wedstrijd gestopt
Wedstrijd U15 C 8219 Oostende – Mons van 22/02/2015
Ten gevolge van een ruzie in het water, is de wedstrijd gestopt.
De Sportcommissie neemt kennis van het wedstrijdblad en stelt vast dat de scheidsrechter heeft
genoteerd dat de wedstrijd is gestopt als gevolg van een ruzie in het water en dat de club Mons de
wedstrijd niet meer wilde uitspelen.
De Sportcommissie neemt kennis van de mail die door de secretaris van de club Mons – Mevrouw
Carla PANICHI – werd verstuurd die meer uitleg geeft waarom de club Mons de wedstrijd in kwestie
niet wilde hervatten.
De Sportcommissie besluit:
De Commissie moet om de regeling CBWP 17.4 toepassen.
De club Mons 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 tegen
de club Mons.
Waterpolo Online
Het project wordt in opschort tot de definitieve beslissing is genomen door de Sportcel Waterpolo.
De secretaris merkt op dat er niet veel tijd meer is om dit project voor het seizoen 2015-2016 uit te
voeren en stelt voor om het geheel uit te stellen tot het seizoen 2016-2017.
Spelen in «Groot Diept»
Dit punt wordt uitgesteld tot de vergadering van april.
Werkgroep U15 – U17
De werkgroep is op 21/3/2015 bijeengekomen.
De Heer François DAMS zal een verslag opmaken.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om contact met de Heer DAMS op te nemen teneinde het
verslag te mogen ontvangen.
Scheidsrechterkosten eindronden U15 – U17
Zoals hij in het «Handboek Waterpolo» wordt aangegeven, zijn de scheidsrechterkosten bij de
eindronden tussen de deelnemende clubs en dit om elke wedstrijd te delen.
Voor het volgende seizoen zal het «Handboek Waterpolo» in deze richting aangepast worden:
Wanneer een eindronde deel uitmaakt van een «Kampioenschap», zullen de scheidsrechterkosten
door de bezochte club gedragen worden en worden in de jaarlijkse aftrek in overweging genomen.
Nationale Team U19
Ten gevolge van het ontslag van Nationale TD, besluit de Sportcommissie om alle trainingen U19 op te
schorten tot de volgende vergadering van de Sportcel.
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Allerlei
Ten gevolge van de discussies die op de vergadering van de Sportcel Waterpolo van 17/02/2015,
melden de Heer Wim SYMOENS en de Heer Dirk Poelmans aan de Commissie dat voor VZF op deze
manier elke samenwerking met FFBN onmogelijk wordt om iets te verwezenlijken en dus alle
geprogrammeerde gezamenlijke activiteiten opgeschort worden tot het volgende seizoen op.
De HEREN Wim SYMOENs en Renaud VILAIN stellen voor dat voor het volgende seizoen, 6 op 8 data
worden geblokkeerd teneinde gemeenschappelijke trainingen tussen beide federaties te organiseren.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Woensdag 22 april 2015 – 18.00 uur – Brussel - Bonsbureel
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