Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 28 april 2009 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
François DAMS
Verhinderd:
Patrick Van PETEGHEM – National Technisch Directeur
1. Lezing en goedkeuring PV 26.03.2009
Het PV van de vergadering van 26.03.2009 werd gelezen en goedgekeurd.

2. Belgische Kampioenschap 2008-2009
Senior wedstrijd 2082/2182 Afd. II/II Res. Strombeek – Calypso van 21.03.2009
Bij de wedstrijd FRBN/KBZB - Calypso van 18/03/2009. De Heer Bernard POLLAK van SCC heeft een rode kaart gekregen
wat een automatische sanctie van 1 wedstrijd tot gevolg heeft voor de wedstrijd volgend op deze sanctie maar niet door de
scheidsrechter op het wedstrijdblad genoteerd.
Het feit dat de vertegenwoordiger van de club het wedstrijdblad heeft ondertekend betekent Voor de Tuchtcommissie dat hij
op de hoogte was dat een van deze spelers wordt geschort zelfs wanneer de schorsing niet op het blad wordt medegedeeld.
Bij de wedstrijd van Afd. II Strombeek - Calypso alsook de wedstrijd “Reserve” volgend op de wedstrijd van 18/03, heeft de
Heer Bernard POLLAK aan deze wedstrijden deelgenomen.
Zoals het reglement voorziet, heeft de secretaris de forfait aan Calypso’s meegedeeld voor beide wedstrijden.
De Sportcommissie bekrachtigt deze beslissing en vraagt aan de Bond om de reglementaire boete voor forfait toe te passen.
Junior wedstrijd 6001 Merksem - Mechelen
Deze wedstrijd had 28/09/2009 moeten gespeeld worden. Merksem, die niet over het zwembad kon beschikken op deze
datum, had aangevraagd om deze wedstrijd te kunnen uitstellen maar sindsdien geen teken van leven meer gegeven.
Op 16/03/09 licht de Heer VANAUTRYVE, secretaris van Merksem, het Sportsecretariaat in dat deze wedstrijd nog gespeeld
moet worden.
Op 19/03/09 deelt de Heer VANAUTRYVE van club Mechelen mee en ook aan het Sportsecretariaat dat zijn club forfait geeft
voor de wedstrijd in kwestie.
De Sportcommissie bekrachtigt deze beslissing en vraagt aan de Bond om de reglementaire boete voor forfait toe te passen
zonder met de kosten van scheidsrechter rekening te houden.
Junior wedstrijd 6053 Eeklo – Merksem van 22.03.2009
De club Merksem heeft het Sportsecretariaat evenals de club Eeklo medegedeeld die hij forfait voor deze wedstrijd geeft.
De Sportcommissie besluit dat de club Eeklo de wedstrijd met 10-0 wint.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor forfait zonder de kosten van
scheidsrechter rekening te houden.

OPGEMAAKT
08/06/2009
TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
3. Belgische Kampioenschap 2009-2010
De Sportcommissie neemt kennis van het kalender project opgestelt door de Heer Patrick Van PETEGHEM uit het oogpunt
van de data van de trainingen voor de nationale en regionale teams.
De HEREN RASSCHAERT, MERCIER en GEERAERTS delen de Sportcommissie mede dat op de laatste vergadering van de
Sportcel van 31/03/09 onder punt “Diversen” er zonder hun instemming is besloten dat het Kampioenschap 2010-2011 voor
de Afddeling I in zwembaden met een minimale diepte van 1,80 m zal moeten gespeeld worden en de afschaffing van de
Vereniging van clubs voor de Jeugd teams en Dames.
Aangezien dit in het voorlopig protocol Sportcel wordt bevestigd dat op het Secretariaat van de Sportcommissie op 17/04/09
is toegekomen. Dit protocol moet normaal op 09/05/09 bekrachtigd worden.
De Sportcommissie vraagt aan de Secretaris om een brief voor te bereiden die naar de Bond vóór 08/05/09 moet verzonden
worden waarin de volgende punten dienen opgenomen te worden:
Het is niet de rol van de Sportcel dergelijke beslissingen te nemen, volgens de Statuten en Reglementen van de
KBZB is het aan Sportcommissie de Sportreglementen te wijzigen.
Dat de ervaring reeds vroeger heeft geleerd dat dit geen vruchten heeft opgeleverd, voor de verhoging van het
niveau in België.
De Sportcommissie is zich wel degelijk bewust van het feit dat het waterpolo van hoog niveau moet gespeeld
worden in zwembaden met een minimale diepte van 1,80 m maar tot nu toe hebben wij in België niet voldoende
infrastructuur om deze regel toe te passen en vraagt dus aan de Bond om een inventaris van de zwembaden op te
stellen die aan hun eis beantwoordt en dat zij al het nodige doet om de toegang voor de betrokken clubs te
vergemakkelijken zowel uit financieel standpunt als qua uurregeling.
Voor Vereniging van Club voor jeugd team of Dames, wil de Sportcommissie herhalen dat het doel van deze
Vereniging was om clubs toe te laten die niet over genoeg jongeren of dames beschikken, juist om deze jongeren
of dames aan een kampioenschap in hun categorie te laten deelnemen en aldus geen spelers voor hun toekomstig
Senior team te verliezen.
Deze brief zal herlezen en gecorrigeerd worden door de HEREN RASSCHAERT en MERCIER.

4. 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 van de Heer Marcel DAMS, verantwoordelijke voor het tweede senior team
Antwerpen. Deze post werd verstuurd naar de Tuchtcommissie.
De Sportcommissie neemt kennis van de post van de voorzitter van de club Mechelen over de incidenten die bij het toernooi
Benjamin op de Calypso zijn voorgekomen.
De Sportcommissie neemt kennis van de post van Gentse die bepaalde ideeën voor het volgende kampioenschap voorstelt.
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de Heer Pierre GEERAERTS over de finale van de Beker van België.
De Sportcommissie staat tegelijkertijd erop om de club La Louvière voor de perfecte organisatie van deze gebeurtenis te
feliciteren.
De Sportcommissie neemt kennis van de Mail van de Heer Eric PIETTE betreffende de functies van een
clubvertegenwoordiger wanneer zijn club op verplaatsing is. De Heer Eric PIETTE doet daaromtrent enkele suggesties.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om een tekst voor te bereiden daaromtrent en die op de volgende vergadering
vervolgens zal gecorrigeerd worden waarna deze in de richtlijnen van het kampioenschap en het handboek ingevoerd zullen
worden.

5. Allerlei
De Heer François DAMS namens de Heer Patrick Van PETEGHEM dat de mogelijkheid voor het team “93-94” vraagt om in
twee verschillende zwembaden te kunnen spelen, in dit geval Mechelen en Doornik. Dat zou aldus toelaten dat niet altijd
dezelfde clubs die lange verplaatsing is hebben uit te voeren.
De Sportcommissie stemt in op voorwaarde dat wanneer het team in Doornik zal spelen, zij in een veld met dezelfde
afmetingen zal moeten spelen dan die van Mechelen.
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De Heer François DAMS komt terug op de mail die naar de club Mechelen werd verzonden betreffende de samenstelling van
de twee teams in afdeling IV en die deelnemen aan de eindronde van het Kampioenschap.
Het doel van deze mail was om problemen te vermijden dat de Commissie voor de wedstrijd Aalst - Mechelen C iedereen op
de hoogte stelt. Voor de toekomst, de volgende richtlijn zal van toepassing zijn:
Wanneer een club in afdeling IV twee teams zal opstellen, zal deze, aan het secretariaat van de Sportcommissie, aan het
begin van het kampioenschap de namen van de Seniors spelers meedelen die aan het kampioenschap en per team zullen
deelnemen. Deze spelers zullen niet van team kunnen niet veranderen. Op elk moment in het seizoen, zal de club een
“Senior” speler in één van beide ploegen toe kunnen voegen voor zover deze speler aan het kampioenschap met een team
van een hogere afdeling of een andere club niet heeft deelgenomen.
Een jeugdspeler kan enkel één wedstrijd spelen in één seniors ploeg van één afdeling per weekend.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt dat een brief door de Heer Wouter GEORGES wordt opgesteld en verstuurd naar alle
clubs om de deelname van het Nationale team “91-92” aan te kondigen in het kampioenschap van afdeling I en dat van het
Nationale team “93-94” zal deelnemen aan het Kampioenschap Junioren.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt dat men een volledig tweetalige vertegenwoordiger zoekt om het Nationale team “9394” te begeleiden.
Het toernooi “Beste Tweede” Benjamins zal door de Gentse de 10/05 vanaf 14:00 georganiseerd worden.
Het toernooi “Beste Tweede” Eendjes zal door Tielt de 17/05 vanaf 14:00 georganiseerd worden.
De kalendervergadering zal op 27/06 in Vilvoorde plaatsvinden.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris

Volgende vergadering:
Dinsdag 26 mei 2009 – 18u30 – Bondsbureel Brussel
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