Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 27 oktoberber 2016 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Fabrice WEISE, Voorzitter –Francis MERCIER – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN - Pierre LEDENT, secretaris
Uitgenodigd: /
Verontschuldigd: /
Goedgekeurd PV
PV van de vergadering van 29-09-2016 is goedgekeurd.
Loting 1/4 Finales Bekers van België A en B
Beker B: Loting die door de Heer Pierre LEDENT wordt uitgevoerd
R Oostende SC
K Hasselt ZS
EN La Louvière WP B HELIOS
ZN Aalst
MZVA Merksem
Leuven Aqua
Blankenberge ZV
Beker A: Loting die door de Heer Pierre LEDENT wordt uitgevoerd
Tielt ZK
K Antwerpen ZSC A
Wase ZK
RSC Mechelen A
RD Mouscron EN La Louvière WP A
CN Tournai
MZV Eeklo
Voorbereiding vergadering met de Clubs Dames
De vergadering zal op zaterdag 19 november 2016, in de vergaderzaal van het zwembad van Aalst vanaf 10:00
plaatsvinden. De voltallige Sportcommissie zal aanwezig zijn.
Een voorafgaande vragenlijst werd verzonden naar de betrokken clubs.
De Sportcommissie vraagt aan de Secretaris om de Bond te interpelleren teneinde een begroting voor de
organisatie van het eerste tornooi “Juffrouwen” te verkrijgen.
De Sportcommissie hoopt de aanwezigheid van de Voorzitter van KBZB bij het eerste tornooi “Juffrouwen”
teneinde een positief signaal naar de clubs te geven.
Kalenderrooster 2017-2018
De clubs hebben herhaaldelijk gevraagd om de dagen van kampioenschap zo spoedig mogelijk te kennen
teneinde de reservering van de zwembaden te kunnen programmeren.
Een voorlopig rooster wordt door de Secretaris voorgesteld.
Enkele correcties worden uitgevoerd. De gecorrigeerde versie zal verzonden worden naar de leden van de
Commissie voor goedkeuring en de definitieve versie zal vervolgens naar de clubs worden verzonden.
Problematiek met CCS
Het blijkt dat bepaalde scheidsrechters hun eigen interpretatie van de tabel van de automatische sancties
hebben, hetgeen schade aan het Kampioenschap zou kunnen berokkenen. Dat betreft hoofdzakelijk ze bij
gebrek aan de categorie 1 van de tabel van de automatische sancties.
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Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
De Sportcommissie vraagt aan de Secretaris om aan de Secretaris-generaal van KBZB - de Heer Wouter GEORGES
- het woord te vragen bij CCS opdat laatstgenoemde, door de scheidsrechters, op juiste wijze de tabel van de
automatische sancties laat toepassen.
Waterpolo Online
De Sportcommissie wil dat de clubs van de Super-Ligua en eventueel andere geïnteresseerde clubs, beginnen
gebruik te maken van het digitale wedstrijdblad (DWB) vanaf januari 2017. Hoe sneller de clubs met het DWB
beginnen, hoe vlugger eventuele fouten in het programma kunnen gecorrigeerd worden.
De Secretaris zal contact met de Heer Wouter GEORGES opnemen, teneinde een laatste vergadering met Pioen
Partner te beleggen om DWB te finaliseren en vervolgens in november en december een opleiding voor de clubs
van de Super-Liga (en andere geïnteresseerde clubs) te programmeren.
De Sportcommissie wil niet dat het oorspronkelijke plan, om de clubs een bijdrage te laten betalen van 15,00€
per Seniors en U20 een rem op het gebruik van het programma zou kunnen zijn. De Sportcommissie stelt voor
om door de clubs een bedrag van 6,00€ per competitie speler te laten betalen, ongeacht leeftijd of geslacht.
Allerleien
Raadpleging van de clubs:
In januari of februari 2017, zal de Sportcommissie de clubs verenigen teneinde ze te raadplegen op verschillende
punten betreffende de organisatie van het Kampioenschap.
Eerst zal een vragenlijst verzonden worden naar de clubs.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 24/11/2016 – 17.45 uur – Brussel - Bonsbureel
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