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GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter – Robert VAN HECKE – Renaud VILAIN Pierre LEDENT, secretaris
Verontschuldigt: /
Kampioenschap 2015-2016
Forfait
Wedstrijd U20 6001 La Louvière – Mouscron van 20/09/215
De club van Moeskroen had onvoldoende spelers om de verplaatsing te maken.
De club en de scheidsrechters zijn tijdig verwittigd geweest.
De commissie beslist
De club van Moeskroen verliest de wedstrijd met forfaitcijfers 5-0
De sportcommissie vraagt de Federatie voor de toepassing van de gebruikelijke boete voor een forfait zonder
scheidsrechters kosten die toegerekend worden aan de Club van Moeskroen.

Scheidsrechters verslag
Wedstrijd SH II Res 2202 Brussels – Leuven Aqua van 18/09/2015 – Verslag: de heren TIMMERMAN en
MOERMAN
M. Renaud VILAIN verlaat de zaal
Leuven heeft zich aangeboden met 5 spelers.
De scheidsrechters hebben geoordeeld dat onvoldoende spelers aanwezig waren om de match aan te vatten
en Leuven zal de forfaitscore aangerekend worden voor deze wedstrijd.
De sportcommissie kan deze forfaitscore echter niet toekennen omdat vijf spelers wel voldoende zijn om de
wedstrijd aan te vatten.
De sportcommissie zal beide clubs verzoeken of het mogelijk is om de wedstrijd te herspellen met dezelfde
scheidsrechters.
Indien de wedstrijd kan herspeld worden verzoekt de sportcommissie de CCA om de scheidsrechters te
contacteren zodat deze Brussels kan terugbetalen wat niet verschuldigd was.
Voor dezelfde wedstijd werd een tweede rapport opgemaakt waarin melding werd gemaakt van het
ontbreken van tijdsopnamemateriaal aan de tafel van Brussels. De scheidsrechters melden tevens dat het
wedstrijdformulier onvolledig werd ingevuld bij aanvang van de wedstrijd.
De Commissie beslist:
Brussels te sanctioneren voor:
• Het niet opvolgen van de richtlijnen van de Sportcommissie (CBWP 3.12)
• Gebrek aan noodzakelijk apparatuur (CBWP 08.6)
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Wedstrijd gestopt
Wedstrijd SL Res 1103 Mechelen – Moeskroen van 12/09/2015
De match heeft om 6' 13 in het vierde kwart tijd moeten vastgesteld zijn want hij bleef twee spelers in het
water voor de club van Mechelen.
De stand van de match op het moment van het arrest: 3-25
De commissie beslist:
De commissie handhaaft het resultaat bij het staken van de wedstrijd en beslist dat de score van 3-25 in het
voordeel van Moeskroen ook de eindscore is.
Aanvraag van La Louvière om een reserveploeg in te schrijven in SHIII
Als gevolg van een indrukwekkende toename van het aantal spelers die in aanmerking komen voor de ploeg
SH III wenst La Louvière nog een ploeg in te schrijven in de reservecompetitie. Onder voorbehoud en in
afwachting dat de andere ploegen uit de reeks hun instemming geven met deze inschrijving gaat de
commissie akkoord met deze aanvraag.
Aanvraag van HELIOS (Charleroi) om een ploeg in te schrijven voor de reservecompetitie SH IV
Als gevolg van een indrukwekkende toename van het aantal spelers die in aanmerking komen voor de ploeg
SH IV wenst Helios nog een ploeg in te schrijven in de reservecompetitie. Onder voorbehoud en in afwachting
dat de andere ploegen uit de reeks hun instemming geven met deze inschrijving gaat de commissie akkoord
met deze aanvraag.
Aanvraag van Ciney
Ciney vraagt om meisjes kunnen deelnemen aan het reservekampioenschap. Zoals opgenomen in het
reglement geeft de sportcommissie haar goedkeuring.
Vraag van Mons (Vergadering 25/8/2015)
Ondertussen is de toestand opnieuw verbeterd en trekt Mons haar verzoek terug in.
Verzoek van Mons betreffende de speler Robin ROUSSEL
De speler Robin Roussel kan op dit moment niet deelnemen aan het eerste stuk van het kampioenschap
omwille van het feit dat zijn transfer LEN niet tijdig in orde is geraakt. Mons verzoekt de commissie om
toestemming te verlenen om deze speler alsnog toe te laten in het reservekampioenschap SL voor wat betreft
het de heenronde van het kampioenschap. De commissie geeft haar akkoord.
Verzoek van Kortrijk voor een aanpassing van de lengte van het speelveld.
De secretaris brengt de Sportcommissie ter kennis dat hij een mail heeft ontvangen op 16/09/2015 van
Kortrijk om een tijdelijke afwijking te bekomen voor wat betreft de lengte van het zwembad. Dit is het gevolg
van een technisch defect in het zwembad. Het technisch defect werd bevestigd door de directie van het
zwembad.
De commissie stemt in met een afwijking voor volgende afmetingen: Lengte: 25 meter, breedte: 16 meter en
diepte: 1,80 meter / 3,50 meter.
Deze afwijking wordt toegekend voor de eerste ronde van het kampioenschap. Indien de bodem van het
zwembad niet hersteld bij aanvang van de terugronde, zullen de wedstrijden moeten gespeeld worden in
een speelveld die voldoet aan de initiële afmetingen.
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Trekking van de 1/8 finales van de beker van België B
VZ Gent
Seraing
Hasselt
La Louvière B
Wase
Ciney
HELIOS
Waregem
Strombeek B
Orca Bilzen
Merksem
Eupen
Oostende
Roeselare
Blankenberge
Aalst
De wedstrijden worden gespeeld tijdens het weekend van 23-24-25 oktober 2015.
Allerlei
Dhr Francis MERCIER deelt de CA van het KBZB mee dat dhr Van Hecke Wim werd aangeduid als « Nationale
Coördinator «
Zijn aanstelling zal effectief worden na samenkomst van de Sportcel op 15/10 en nadat dhr Wim Van Hecke
de verantwoordelijken heeft ontmoet van de CA van de KBZB en de VZF.
Dhr Renaud Vilain deelt de sportcommissie mee dat het sportief comité van de FFBN het idee overweegt
om een nationaal damesteam op te richten. Het sportcomité wacht de beloofde informatie af van
geïnteresseerde trainers.
Dhr Robert Van Hecke vraagt welke de toestand is van het project Waterpolo Online. De secretaris deelt de
sportcommissie mee dat er een eerste samenkomst voorzien is met Pioen Partner en Wouter George op
19/10 om het programma te herlanceren.
Dhr Robert Van Hecke stelt voor om de formules van het kampioenschap SH III en SH IV te herzien voor het
volgend seizoen.
De secretaris deelt de sportcommissie mee dat er een fout is opgenomen in het handboek waterpolo
betreffende de vergoedingen van scheidsrechters voor wedstrijden van de Beker van België
De secretaris zal de nodige correcties aanbrengen en de nieuwe versie van het handboek bezorgen aan de
clubs en scheidsrechters.

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