Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 22 december 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 24-11-2016 is goedgekeurd.
Kampioenschap 2016-2017
De SCWP bekrachtigt de resultaten van de speeldagen 12 (WE 25-26-27/11/2016) tot 15 (WE 16-1718/12/2016)
Problematiek van het speelveld van KWK
De Sportcommissie werd recentelijk in kennis gesteld dat KWK de afmetingen van haar speelveld zou wijzigen
in functie van de tegenstander. KWK heeft aan het begin van het kampioenschap opgegeven dat het speelveld
30 m x 16m was.
De Sportcommissie beslist om tijdens de volgende vergadering KWK te interpelleren en de mogelijkheid te
bieden om een verklaring te geven.
Mail Gentse dd. 06-12-2016
De Gentse vraagt een wijziging van het kalenderrooster 2017-2018 voor wat betreft het kampioenschap SD.
Er is geen belet om deze wijziging toe te staan en deze wijziging zal bij de inschrijving van het nieuw
kampioenschap gecommuniceerd worden aan de betrokken clubs.
Loting Bekers van België
Beker A
CN Tournai
RSC Mechelen A
K Antwerpen SC
RD Mouscron
Beker B
K Hasselt ZS EN La Louvière WP B
ZN Aalst
Leuven Aqua
Beker Dames
Ent Bxl Dames
K Gentse ZV
MZV Eeklo
K Antwerpen ZSC

OPGEMAAKT
17-01-2017

GOEDKEURING
02-02-2017

TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Oprichting van de Directiecomité Waterpolo
Het Directiecomité vervangt de Sportcel waterpolo en is een nieuw orgaan binnen de KBZB dat autonoom
instaat voor alles wat betreft waterpolo.
De HEREN Weise en Mercier aanvaarden het verzoek van de RvB om in het Directiecomité te zetelen en
verlaten de Sportcommissie eens het Directiecomité officieel van start gaat.
De HEREN Weise en Mercier geven een toelichting betreffende de werking van het Directiecomité.
Kalenderrooster 2017-2018
Allerlei
Controle van de wedstrijdtafels
In het handboek waterpolo, is er een lijst opgenomen van verplicht materiaal die aanwezig moet zijn aan de
wedstrijdtafel tijdens competitiewedstrijden. Men heeft vastgesteld dat vele clubs hiermee in gebreke blijven
en niet beschikken over het vereiste materiaal.
De Sportcommissie zal beroep doen op de CCS, om door middel van een checklist die zal verdeeld worden
onder de scheidsrechters, het materiaal van de wedstrijdtafel te controleren.
Deze actie heeft voor wat betreft dit seizoen, een preventief karakter.
Opleiding “Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)”
De Sportcommissie prikt de datum van de vorming vast op de zaterdag 04-02-2017.
Deze opleiding is verplicht voor de clubs van SL en vrijblijvend voor de andere clubs die interesse hebben en
reeds willen instappen in het project.
De Sportcommissie beslist om volgende tarieven te hanteren voor het gebruik van WP Online en DWF:
SH: 10,00 €
SD – U20 – U17 – U15 – U13: 5,00 €
U11: Gratis
Organisatie "Open Vrouwendag"
De “Open Vrouwendag” zal op 23-04-2017 in het zwembad van Wachtebeke georganiseerd worden.
Alle meisjes vanaf U17 zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit event, waarbij het de bedoeling is
om uit de aanwezige speelsters, een selectie te maken die op een later tijdstip een wedstrijd(en) zal spelen
tegen een buitenlandse selectie.
Op hetzelfde moment wordt tevens de finale van het recreantencriterium gespeeld die een organisatie is van
de VZF.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 02-02-2017 – 17.45 uur – Brussel - Bonsbureel
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