Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 26 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 “06/05/2015”:
Het PV van de SCWP van 06/05/2015 is goedgekeurd.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om, in de toekomst, de uitleggen toe te voegen die door
de clubs voor de forfait worden gegeven.
Kampioenschap 2014-2015
1. Goedkeuring uitslagen
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de speeldagen 30 tot en met 32.
2. Forfait
Wedstrijd U15DD 8709 Kortrijk – Calypso van 10/05/2015
De club Calypso heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
Calypso heeft het secretariaat van de Sportcommissie per telefoon verwittigt.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club Calypso verliest de wedstrijd door Forfait met de stand van 0-5.
De Sportcommissie vraagt aan de KBZB de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait zonder
de scheidsrechterkosten tegen de club Calypso.
Wedstrijd U17DD 7709 Eupen - Kortrijk van 17/05/2015
De club Kortrijk heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
Kortrijk heeft het secretariaat van de Sportcommissie per telefoon verwittigt.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club Kortrijk verliest de wedstrijd door Forfait met de stand van 0-5.
De Sportcommissie vraagt aan de KBZB de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait zonder
de scheidsrechterkosten tegen de club Kortrijk.
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Wedstrijd U17FF 7709 Waregem - Ent Ixelles Calypso van 17/05/2015
De club Ent Ixelles Calypso heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers
wegens vakanties.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club Ent Ixelles Calypso verliest de wedstrijd door Forfait met de stand van 0-5.
De Sportcommissie vraagt aan de KBZB de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait zonder
de scheidsrechterkosten tegen de club Ent Ixelles Calypso.
Wedstrijd SL Res 1165 Antwerpen - Kortrijk van 03/05/2015
De club van Kortrijk heeft forfait gegeven voor de wedstrijd in kwestie bij gebrek aan spelers wegens
voorbereiding van examens.
De scheidsrechter kon op de tijd verwittigd worden.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club Kortrijk verliest de wedstrijd door Forfait met de stand van 0-5.
De Sportcommissie vraagt aan de KBZB de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait zonder
de scheidsrechterkosten tegen de club Kortrijk.
Kampioenschap 2015-2016
Richtlijnen kampioenschaap
De Sportcommissie bevestigt dat de clubs uit SH II tot en met SH IV een afwijking kunnen vragen voor
de diepte van het speelveld. Deze afwijking zal door de Commissie bestudeerd worden alvorens
goedkeuring wordt gegeven.
Bekers van België
De Sportcommissie heeft beslist om in de Beker van België niet meer met een «Handicap» te werken
tussen afdelingen.
Tot en met 1/2 finales voor het Beker B en Dames, en 1/4 finales van het Beker A, zijn de
scheidsrechterskosten ten laste van de bezochte club.
De Sportcommissie stelt een nieuwe planning op:
29/6 – De secretaris stuurt de finaal aangepaste versie uit naar alle leden van de SCWP
31/5 - Eventuele laatste opmerkingen doorsturen naar de secretaris
2/6 - Goedkeuring finale versie om door te sturen naar de clubs
3/6 - Alles uitsturen naar alle clubs
9/6 - laatste dag om inschrijvingen te ontvangen
12/6 – De secretaris stuurt alle info en voorstel van de reeksen SD, U20, U17, U15 door naar de leden
van de SCWP
15/6 - De Commissie komt samen ten einde de formules van Kampioenschappen SD, U20, U17, U15 op
te stellen en het project van kalender voor deze categorieën vast te leggen.
19/6 - uitsturen van het kalender project naar alle clubs
27/6 – kalender vergadering
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Allerlei
De Heer Dirk POELMANS stelt voor dat de richtlijnen volledig deel uitmaken van het ”Handboek voor
oficiële waterpolowedstrijden in Belgiê” ten einde slechts één referentie document te hebben.
De Heer Dirk POELMANS vraagt dat het ”Handboek voor oficiële waterpolowedstrijden in Belgiê”meer
gestructureerd wordt zoals vroeger.
De secretaris deelt de Sportcommissie mee dat hij een nieuwe versie van het Handboek tijdens juli en
augustus zal opstellen. Dit handboek zal tweetalig zijn en zal de laatste richtlijnen bevatten.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond dat de Senior teams SL die tweede en de derde geklasseerd
zijn na afloop van het Kampioenschap eveneens medailles ontvangen zoals het geval is in de categorie
«Dames». De secretaris zal hiervoor contact opnemen met de secretaris-generaal Wouter Georges
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om contact met de CCS te nemen om te weten het aantal
scheidsrechters dat zij zullen aanduiden per wedstrijd van de verschillende afdelingen, leeftijd
categorieën en eindronden.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 2 juni 2015 – 18.00 uur – via conference call
Maandag 15 juni 2015 – 18.15 uur – Brussel - Bonsbureel
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