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

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
François DAMS;
Uitgenodigt:
Tony PALUMBO – Lid SCWP VZF
Gimi FOGOLIN – Lid SCWP FFBN
Verhinderd:
Pierre GEERAERTS
Patrick Van PETEGHEM – Nationale Technisch Directeur
Alain D’HOSSCHE – Technisch Directeur VZF

Niculae FULGEANU – Technisch Directeur FFBN
1. Lezing en goedkeuring PV 16-12-2008
Het PV van de vergadering van 16.12.2008 werd gelezen en goedgekeurd.

2. Belgische Kampioenschap 2008-2009
Seniors wedstrijd Afd. 3 – 3038 Seraing – Blankenberge van 25/01/2009
De post afkomstig uit de club Blankenberge werd door Mevrouw Covermaeker ondertekend, verantwoordelijke waterpolo.
Aangezien deze brief wordt niet door de voorzitter of de secretaris-generaal van de club werd ondertekend, is deze niet
aanvaardbaar.
De club Blankenberge heeft de verplaatsing niet gemaakt maar heeft vooraf de secretaris van de Sportcommissie evenals de
club Seraing verwittigd.
De Sportcommissie besluit: De club Seraing wint de wedstrijd met de stand van 10-0. Ten laste van Blankenberge, de
reglementaire boete voor het forfait maar zonder de scheidsrechterskosten.
Dames wedstrijd 5011 VerMeGeWa – Brugge van 25/01/2009
De club Brugge heeft de verplaatsing niet gemaakt maar vooraf de Secretaris van de Sportcommissie verwittigd.
De Sportcommissie besluit:
De vereniging VerMeGeWa wint de wedstrijd met de stand van 10-0. Ten laste van de club Brugge, reglementaire boete
voor de forfait maar zonder de kosten van arbitrage.
Senior wedstrijd Afd I 1060/1160 – ENL – RSCM
De Sportcommissie aanvaardt het voorstel van de club Mechelen niet om de wedstrijd uit te stellen naar 12.02.2009 gezien
dit te laat is ten opzichte van de eerste datum.
Kadetten wedstrijd Kad.B 7122 – CWN – SVDE van 17/01/2009
Beide clubs komen niet tot een overeenkomst om een nieuwe datum vast te stellen.
De Sportcommissie vraagt dat deze wedstrijd vóór 28 februari 2009 wordt gespeeld.
Transfer van Dimitri DAWANCE (CWN)
Deze speler is een van de keepers van het nationale team Jeugd en heeft momenteel een vergunning bij de club Ciney.
In deze club speelt hij niet veel en derhalve vraagt hij om naar de club Calypso getransfereerd te kunnen worden.
Deze speler heeft deelgenomen aan één wedstrijd in december met de club Ciney.
De Sportcommissie aanvaardt niet dat deze speler transfereert daar dat een invloed zou kunnen hebben op het verloop van
het Kampioenschap van Afd. II.
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4. Loting Beker van België – 1/2 Finales
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Deze wedstrijden zullen op 21 februari 2009 in La Louvière gespeeld worden.
Vertegenwoordiger van de Sportcommissie: De Heer Hugo RASSCHAERT.

5. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de verschillende wedstrijdverslagen van het Nationale Jeugd Team dat in het
Kampioenschap van Afdeling II aantreedt.

6. Klacht van de club Aalst bij de wedstrijd Afd. IV 4054 RSCM B - ZNA VAN 10/01/2009
Vertegenwoordigen de club Aalst: De HEREN HOEBEECK Joachim, Secretaris ZNA en HEYVAERT Norbert, Verantwoordelijk
Waterpolo ZNA
Vertegenwoordigt de club Mechelen: De Heer PINOY Jeroen, Advocaat
De klacht van de club Aalst is aanvaardbaar.
Na beide partijen gehoord te hebben, besluit de Sportcommissie Waterpolo op basis van de huidige sportreglementen de
club Mechelen gelijk te geven en het resultaat van de wedstrijd te handhaven.
Evenwel heeft men tijdens de discussies vastgesteld dat er een verschil blijkt tussen de sportreglementen en het Handboek
voor de officiële Waterpolo competitie in België. Dit verschil kan voor verwarring zorgen in de interpretatie van de
reglementen.
Bijgevolg zal de Sportcommissie Waterpolo de teksten laten wijzigen en aan de Bond vragen om de waarborg, die door de
club Aalst werden betaald, terug te storten.

6. Allerlei
Antwoorden op de vragen van de Heer Robert Van HECKE secretaris van het Sportcomité VZF.
1. De spelerskaarten afschaffen en vervangen door de identiteitskaart ter controle zoals in andere ploegsporten; bij de VZF
heeft iedere waterpolospeler een lidkaart.
De Sportcommissie handhaaft het gebruik van de spelerskaart want niet alle spelers zijn in bezit van de identiteitskaart door
de jonge leeftijd.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om de situatie zo snel mogelijk te regelen.
De secretaris deelt de Sportcommissie mede dat hij het informaticaprogramma moet wijzigen door het feit dat het formaat
van kaart verandert en het eerste formaat niet meer wordt geproduceerd.
Hij geeft toe dat hij veel kaarten heeft geaccumuleerd om te maken en dit neemt tijd in beslag.
2. Geen actieve scheidsrechters in de CCS.
Vanuit ethisch opzicht is het begrijpelijk, maar praktisch is dat moeilijker te verwezenlijken gezien het aantal scheidsrechters
dat men in het kampioenschap heeft. En bovendien, een scheidsrechter die zijn activiteiten stopzet, stopt meestal elk
contact met de waterpolowereld.
3. Aanduiding scheidsrechters: niet fluiten in de afdeling van de club waarvan hij deel uitmaakt.
Dat valt onder de bevoegdheid van de CCS, en het antwoord van de Sportcommissie is identiek aan de vorige vraag.
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4. Bij uitwedstrijden: indien geen afgevaardigde van de bezoekende ploeg aanwezig is, dient de kapitein van de ploeg ook
als afgevaardigde dienst te doen.
De Sportcommissie neemt nota van dit voorstel en zal deze instructie in de volgende “Handleiding voor de organisatie van
Officiële Waterpolowedstrijden in België” invoeren.
5. Leeftijdsgrens van de scheidsrechters niet beperken zolang zij fysisch en psychisch in staat zijn een wedstrijd in goede
banen te leiden.
Deze vraag wordt reeds door de CCS opgelost.
6. Zorgen voor een betere opleiding en controle van de scheidsrechters
Dit punt betreft de CCS.
7. Betere communicatie vanuit de tuchtcommissie naar de ploegen toe.
De Sportcommissie spreekt zich niet uit over dit onderwerp.
8. Wat omvat de vermelding brutaliteit?
Dat blijft van de beoordeling van de scheidsrechter.
9. Een klaar en duidelijke definitie wat betreft handtastelijkheden ten aanzien van de scheidsrechters.
Dit punt betreft de Tucht Commissie.
10. De bevoegdheden en taken van de beide secretarissen van de KBZB klaar en duidelijk omschrijven.
Dit punt betreft het Centrale Comité.
11. Zonder Nationale ploeg seniores heeft de Waterpolo in ons land geen enkele toekomst.
Alle leden van de Sportcommissie zijn zich hierover wel degelijk bewust maar dat valt onder de bevoegdheid van de Cel
Waterpolo die door de federaties van de respectievelijke taalgebieden wordt beheerd.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris

Volgende vergadering:
Dinsdag 24 februari 2009 – 18u30 – Bondsbureel Brussel
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