Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 06 mei 2015 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter- Wim SYMOENS, Ondervoorzitter – Pierre LEDENT,
secretaris – Dirk POELMANS – Renaud VILAIN
Verontschuldigt: /
Lezing en goedkeuring PV “25/03/2015”:
Het PV van de SCWP van 25/03/2015 is goedgekeurd.
Kampioenschap 2014-2015
1. Goedkeuring uitslagen
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de speeldagen 25 tot en met 29.
2. Forfait
Wedstrijd SH III La Louvière B - Blankenberge van 01/05/2015
De club Blankenberge 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 Blankenberge 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 Blankenberge.
Wedstrijd U17FF 7901 Merksem – Ent Ixelles Calypso van 28/02/2015
De club Ent Ixelles Calypso 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 Ent Ixelles Calypso 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 Ent Ixelles Calypso.
Wedstrijd U17FF 7909 Ent Ixelles Calypso - Merksem van 24/04/2015
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.
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Wedstrijd U15EE 8804 Hasselt – Mouscron van 03/05/2015
Ten gevolge van het late uur van de match - zondag aan 19:00 - en de afstand werd de club van
Mouscron verplicht om forfait voor de match in kwestie te verklaren.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
De Sportcommissie besluit:
De club Mouscron 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 Mouscron.
Wedstrijd U17EE Hasselt – Brussels van 29/03/2015
De club Brussels heeft de verplaatsing niet uitgevoerd.
De scheidsrechter was aanwezig voor de wedstrijd.
De Sportcommissie besluit:
De club Brussels 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 Brussels.
Wedstrijd SHII Res 2267 Calypso – Hasselt van 18/04/2015
De club Hasselt heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers.
De scheidsrechters werden aanwezig voor de wedstrijd.
De Sportcommissie besluit:
De club Hasselt 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 Hasselt.
Wedstrijd SD 5042 Eeklo – Wase van 02/05/2015
De club Wase 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 Wase 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 Wase.
De Heer Wim SYMOENS vindt dat men vele tijd aan de vergadering verliest om de resultaten en Forfait
te bekrachtigen.
Hij stelt voor om dit probleem te regelen door telefonische bespreking elke week te doen.
De Sportcommissie gaat akkoord om dit systeem te testen.
Eerste bespreking, dinsdag 19/05 op 18:30.
Betreffende de goedkeuring van PV' s, stelt de Commissie voor dat zodra het moment waar voorlopig
PV wordt verzonden naar de leden van de Commissie, een duur van een week aan de leden van de
Commissie wordt gegeven om hun opmerkingen, vervolgens laatstgenoemde te maken zal beschouwd
worden als goedgekeurd.
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Eindronden en Beslissende wedstrijden
Eindrond U11: twee organiserende kandidaten, Gentse en Oostend
Na loting, is het de club van Oostend die wordt gekozen.
De Heer Wim SYMOENS zal de Sportcommissie vertegenwoordigen
Finale wedstrijd SD: De Heer Wim SYMOENS of Renaud VILAIN, zal de Sportcommissie
vertegenwoordigen.
Kampioenschap 2015-2016
De HEREN Dirk POELMANS en Wim SYMOENS geven een verslag van beide «Jeugd» vergaderingen van
de werkgroep.
Aanvankelijk delen zij de Sportcommissie mede dat Super-League vragend van een verandering van
formule van kampioenschap en een terugkeer van de «Kleine» diepte maar onder bepaalde
voorwaarden is.
Deze voorwaarden zouden zijn: de toekenning van de vrijstellingen voor «Kleine» diepte onder
voorwaarden (om te bepalen) en organisatie van een eindrond in de «Grote» diepte.
Deze terugkeer zal het mogelijk maken om het kampioenschap te revitaliseren.
In een tweede tijd voor de «Jeugd», terugkeer van de «Nationale» reeksen, twee reeksen van 6 teams
door categorieën van leeftijden U17 en U15. Deze reeksen zullen volgens een systeem van punten
samengesteld worden dat de Heer DAMS bezig is om uit te werken en die later zal gespecificeerd
worden.
De secretaris merkt op dat de werkgroep alleen op «Jeugd» kampioenschap moest concentreren en
dat hij geen verslag van deze vergaderingen heeft ontvangen.
De secretaris herinnert aan de Sportcommissie eraan dat bij de Sportcel van 09/04/2015, de Raad van
Bestuur om aan de Sportcommissie goed eraan te herinneren dat het Kampioenschap van SuperLeague zich alleen in «Grote» diepte moest spelen en dat hij volledig tegen een terugkeer naar de
«Kleine» diepte was.
Aan dat, antwoordt de Heer POELMANS dat de Raad van Bestuur van de Bond zich slechts met het
financiële aspect van het ding bezighoudt en zich niet in het sportopzicht moet inmengen dat de
hoofdtaak van de Commissie is.
De Secretaris vestigt de aandacht op het artikel CSWP 04 - Beslissingen - van het huishoudelijke
reglement van de Bond.
De Heer Poelmans wijst op het feit dat de Sportcommissie zich met het sportaspect bezighoudt en dat
de Bond niet tegen de beslissingen van de Commissie moet gaan.
Zich volgt erover een discussie die over de «terugkeer» van de «Klein» diepte voor het Kampioenschap
2016-2017 wordt verlevendigd.
Na stemming, is drie (3) personen op vier (4), de terugkeer van de «Kleine» diepte in het
Kampioenschap van Super-League goedgekeurd.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om de richtlijnen in deze richting aan te passen.
Werkplan:
11/05/2015 zending door de secretaris van de nieuwe richtlijnen aan de leden van de Commissie;
15/05/2015 de leden van de Commissie worden verzocht om hun opmerkingen te maken;
25/05/2015 finaliteit van de richtlijnen en zending aan de clubs;
06/06/2015 ontvangst van de inschrijvingen;
15/06/2015 zending aan de clubs van de voorlopige kalender;
27/06/2015 kalender vergadering
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Allerlei
Discussie in Sportcommissie om te weten waar aan de nalatigheden op de wedstrijdbladen toegekend
zou moeten worden.
Het zijn de scheidsrechters die verantwoordelijk voor het wedstrijdblad zijn en die de boven te
schrijven laatste zijn.
De Sportcommissie stelt voor dat elke nalatigheid op het blad van match van een boete bij de club
wordt bestraft waarvan de scheidsrechters afkomstig zijn.
Nieuwe FINA richtlijnen
De Sportcommissie vraagt aan CCS om de nieuwe richtlijnen te integreren in de regeling FINA opdat
dat aan de clubs bij de inschrijving aan het volgende kampioenschap wordt overhandigd.
De Heer POELMANS vraagt wanneer het Handboek Water-polo voor het volgende seizoen zal
aangepast worden.
De secretaris zal het Handboek Water-polo tijdens juli en augustus aanpassen en zal al het nodige
doen opdat dit Handboek naar de clubs 01/09/2015 wordt verzonden.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Woensdag 26 mei 2015 – 18.15 uur – Brussel - Bonsbureel
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