Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 22 mei 2018 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Wim SYMOENS – Wim VAN HECKE - Pierre LEDENT, secretaris
Uitgenodigd: De Heren Wouter GEORGES – Philippe MIDREZ - Mike SARRAZIJN
Verontschuldigd: De Heer Bernard POLLAK
Introductie
De Directiecomité Ad-Intérim verwelkomt de nieuwe leden van de Sportcommissie.
De Heer Wouter GEORGES, wijst op de rol en de taken van de Sportcommissie
Kampioenschap 2017-2018
Wedstrijd 1409 – SL Match voor het klassement – La Louvière WP A – Brussels van 05-05-2018
Bij gebrek aan spelers, heeft Brussels de verplaatsing niet gemaakt.
De scheidsrechters werden tijdig verwittigd om de verplaatsing niet uit te voeren.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club van Brussel verliest de match met de resultaat van 5-0
De Sportcommissie vraagt aan de Bond, de toepassing van het artikel CBWP 17.4 betreffende de forfaitaire
boete voor forfait zonder de scheidsrechterkosten
Wedstrijd 1401 – U17 NA ER 5-6 – Leuven Aqua A – Aalst van 29-04-2018
De club van Aalst heeft de verplaatsing niet gemaakt.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club van Aalst verliest de match met de resultaat van 5-0
De Sportcommissie vraagt aan de Bond, de toepassing van het artikel CBWP 17.4 betreffende de forfaitaire
boete voor forfait met de scheidsrechterkosten (12,50€)
Wedstrijd 1407 – U17 NA/B ER 7-8 – Kortrijk – Eeklo van 13-05-2018
Bij gebrek aan spelers heeft de club van Eeklo de verplaatsing niet gemaakt.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club van Eeklo verliest de match met de resultaat van 5-0
De Sportcommissie vraagt aan de Bond, de toepassing van het artikel CBWP 17.4 betreffende de forfaitaire
boete voor forfait zonder de scheidsrechterkosten.
Wedstrijd 1344 – U17 RA/B ER 1-3 – Gentse – Mechelen van 12-05-2018
Bij gebrek aan spelers heeft de club van Mechelen de verplaatsing niet gemaakt.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club van Mechelen verliest de match met de resultaat van 5-0
De Sportcommissie vraagt aan de Bond, de toepassing van het artikel CBWP 17.4 betreffende de forfaitaire
boete voor forfait zonder de scheidsrechterkosten.
Wedstrijd 1379 – U15 RABC ER 7-9 – Oostende T – Genk van 12-05-2018
Bij gebrek aan spelers heeft de club van Genk de verplaatsing niet gemaakt.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club van Genk verliest de match met de resultaat van 5-0
De Sportcommissie vraagt aan de Bond, de toepassing van het artikel CBWP 17.4 betreffende de forfaitaire
boete voor forfait zonder de scheidsrechterkosten.
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Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Richtlijnen Kampioenschap 2018-2019
Men moet absoluut de werking van het kampioenschap vereenvoudigen en de clubs vragen om meer
wedstrijden te spelen.
De Sportcommissie besluit om het Kampioenschap op te splitsen in twee fases:
Fase 1: Klassieke fase (reguliere competitie) tegen de Paasvakantie afgelopen
Fase 2: Play-off (eindrondes) na de Paasvakantie
Deze formule zal in alle afdelingen en leeftijdscategorieën tot en met U13 toegepast worden.
Organisatie van Play-off:
De vier eersten van elke afdeling en leeftijdscategorie spelen voor de titel.
De andere ploegen spelen voor de daler en eindklassement.
De punten verzameld tijdens de competitie, worden gedeeld door twee en afgerond naar boven. (4,5 = 5)
Om aan de “Play-Off” deel te nemen, moet een speler aan minstens 50% + 2 wedstrijden van de reguliere
competitie hebben deelgenomen.
Voorbeeld: Kampioenschap = 16 wedstrijden – 50% + 2 = 10 wedstrijden.
Alle wedstrijden van Play-Off zullen door 2 scheidsrechters geleid worden.
Naamgeving competitie:
Door het feit dat de Nationale en Regionale benaming aanleiding geven tot verwarring betreffende de
afstanden, besluit de Commissie om de benamingen op de volgende manier te wijzigen:
Nationaal wordt Afdeling 1 (bvb U17 Afd 1) (Kampioen van België)
Regionaal wordt Afdeling 2 A en B. (bvb U17 Afd 2A)
Samenstelling van de reeksen voor de leeftijdscategorieën:
Minder of gelijk aan 12 ploegen: 1 reeks
Meer dan 12 ploegen: 2 reeksen
Betreffende U11
U11 6vs6 = Afd.1 (Nationaal)
U11 4vs4 = Afd.2 (Regionaal)
Werkkalender:
29/05: Richtlijnen die door de Commissie via mail worden bekrachtigd
30-31/05: Herlezing door de Heer Wouter GEORGES
01/06: Zending van de Inschrijvingen
08/06: Uiterste datum voor de inschrijvingen
11/06: Vergadering Sportcommissie
12-17/06: Uitwerking van het kalenderproject
18/06: Zending van het kalenderproject aan de clubs
30/06: Kalendervergadering
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Maandag 11 juni 2018 – 17.30 uur – Brussel - Bondsbureel
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