Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 26 maart 2009 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Tony PALUMBO
Uitgenodigt:
Patrick Van PETEGHEM – Nationale Technisch Directeur
Verhinderd:
François DAMS
1. Lezing en goedkeuring PV’s 27.01.2009 en 24.02.2009
De PV’s van de vergaderingen van 27.01.2009 en 24.02.2009 werden gelezen en goedgekeurd.

2. Belgische Kampioenschap 2008-2009
Senior wedstrijd 4073 Afd.IV Dendermonde – Genk van 07/03/2009
De Heer Tony PALUMBO verlaat de zaal.
De club Genk is te laat gearriveerd voor de wedstrijd. Zij waren vergeten rekening te houden met de wijziging die door de
secretaris van de Sportcommissie werd verzonden.
De beslissing van de Sportcommissie:
De club Dendermonde wint de match met de stand van 10-0 en de Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van
de reglementaire forfait boete tegen de club van Genk.
Senior wedstrijd 3058 Afd.III Waregem – Ciney van 07/03/2009
De club Ciney is te laat gearriveerd voor de wedstrijd. Zij waren vergeten rekening te houden met de wijziging die door de
secretaris van de Sportcommissie werd verzonden.
De beslissing van de Sportcommissie:
De club Waregem wint de match met de stand van 10-0 en de Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de
reglementaire forfait boete tegen de club van Ciney.
Een discussie start over het feit dat een club die de verplaatsing heeft gemaakt, en die meer dan 15 minuten te laat
arriveert met als gevolg verlies van de wedstrijd met forfait en als schadevergoeding te treintickets moet betalen de
benadeelde club.
De club die de verplaatsing heeft gemaakt, zou dit moeten kunnen bewijzen met een officieel document. Bijvoorbeeld: een
constatering gedaan door de plaatselijke politie
De Secretaris stelt de Sportcommissie in kennis dat hij een mail van Mevrouw CAUDRELIER Martine heeft ontvangen,
Secretaresse van C.N.T., betreffende een feit tijdens de wedstrijd 1085 Div.I CNT - RDM van 20/03/2009.
Aangezien deze post op het Secretariaat per mail is toegekomen en niet per aangetekende brief zoals gespecificeerd bij het
deponeren van klacht en dat de club Doornik niet betaald heeft voor de procedure, is deze post is onontvankelijk.
“Best Of Three” Juniors
Alhoewel de wedstrijd Junioren Merksem - Mechelen van 28/09/2008 nog niet werd gespeeld, heeft de secretaris het
initiatief genomen om de data van „Best Of Three“ voor de Junioren te wijzigen aangezien deze wedstrijd het klassement
voor de tweede plaats niet meer kan beïnvloeden.
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3. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de verschillende wedstrijdverslagen van het Nationale Jeugd Team dat in het
Kampioenschap van Afdeling II aantreedt.
De Sportcommissie neemt kennis van de post opgestuurd door Z.N. Aalst betreffende de klacht tegen R.S.C. Mechelen met
vermelding dat er nog enkel gevolg gegeven is aan de zaak.

4. Allerlei
De Heer Patrick VAN PETEGHEM, Nationale Technisch Directeur, neemt het woord.
Hij stelt de Sportcommissie in kennis van de moeilijkheden die hij heeft om met de Heer Eric Piette, coördinator Waterpolo
voor de FFBN, te communiceren,. Het Sportcomité FFBN zal al het nodige doen om dit probleem op te lossen.
Hij maakt een snelle balans op van de deelname van het Nationaal Jeugdteam in het Kampioenschap van Afdeling II.
Over het geheel genomen is alles goed verlopen, een probleem betreffende de afmetingen van het speelveld in
Wachtebeke, hij kon slechts op een klein veld spelen.
Hij drukt zijn wens uit om dit het volgende seizoen te herhalen en dit met twee teams; het huidige team dat in het
Kampioenschap van afdeling II speelt in te schrijven in afdeling I en een jonger team in het kampioenschap van juniors in te
schrijven.
Hij vraagt eveneens dat bij het opmaken van de kalender voor het seizoen 2009-2010 automatisch twee zondagen per
maand worden gereserveerd voor trainingen.
Hij wenst eveneens medische begeleiding van de spelers.
Betreffende de stage in Kroatië drukt hij de wens uit dat alle spelers die met het selectieteam aan het Kampioenschap van
Afdeling II hebben deelgenomen, alsmede enkele “verhinderde” spelers aan deze stage te laten deelnemen.
Al deze punten zullen op de volgende vergadering van de Sportcel Waterpolo van 31/03/2009 besproken worden.
De secretaris overhandigt aan de aanwezige leden een lege kalenderrooster voor het Kampioenschap 2009-2010. Hij vraagt
aan de leden van de Sportcommissie om het in te vullen voor de volgende vergadering van Sportcommissie.
Een elektronische versie zal per mail verzonden worden.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt aan de secretaris of hij reeds een antwoord heeft ontvangen op de brief die naar de
club Mechelen werd verzonden betreffende het incident tijdens het tornooi “Benjamins” van Calypso.
De Secretaris heeft daaromtrent nog geen post ontvangen.
De Heer Hugo RASSCHAERT stelt in naam van de Heer François DAMS de vraag betreffende de oproep voor kandidaten
voor de organisatie van de tornooien voor de kwalificatie van de beste tweeden in Eendjes en Benjamins.
De secretaris zal al het nodige doen in de week na deze vergadering.
De Heer Hugo RASSCHAERT stelt in naam van de Heer François DAMS de vraag betreffende de vaststelling van de data voor
de kalendervergadering alsmede voor de Semifinales en Finales van de Beker van België 2009-2010 in kennis.
De Sportcommissie stelt de volgende data vast:
Kalendervergadering: zaterdag 27/06/2009
Semifinales van de Beker van België: 20/02/2010
Finales van de Beker van België: 17/04/2010
Deze data zullen aan de clubs zo snel mogelijk meegedeeld worden.
De Heer Pierre GEERAERTS zal de vertegenwoordiger van de Sportcommissie zijn bij de Finales van de Beker van België op
18/04/2009 in La Louvière.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris

Volgende vergadering:
Dinsdag 28 april 2009 – 18u30 – Bondsbureel Brussel
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