Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 11 juni 2009 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Uitgenodigd
Patrick Van PETEGHEM – National Technisch Directeur
1. Lezing en goedkeuring PV 28.04.2009
Het PV van de vergadering van 28.04.2009 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Belgische Kampioenschap 2008-2009
Wedstrijd Miniemen B 8123 Waregem – Doornik van 03/05/09
De club van Doornik heeft het sportsecretariaat evenals de club van Waregem verwittigd dat zij in de
onmogelijkheid waren om de verplaatsing uit te voeren.
De Sportcommissie besluit:
De club van Waregem wint de match met de stand van 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing tegen de club van Doornik van de reglementaire forfait
boete maar zonder de verplaatsing van de scheidsrechters te tellen.
Wedstrijd Miniemen A 8055 Mechelen 1 – EntMonsSoi van 17/05/09
De club “EntMonsSoi” heeft het sportsecretariaat evenals de club van Mechelen heeft verwittigd dat zij in de
onmogelijkheid waren om de verplaatsing uit te voeren.
De Sportcommissie besluit:
De club van Mechelen 1 wint de match met de stand van 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing tegen de club van “EntMonsSoi” van de reglementaire
forfait boete maar zonder de verplaatsing van de scheidsrechters te tellen.
Wedstrijd “Best of Three” Afd. II B219 Oostende – Antwerpen B van 31/05/09
De club van Antwerpen heeft de verplaatsing niet uitgevoerd.
De Sportcommissie besluit dat de club Oostende wint de wedstrijd met 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire forfait boete tegen de club van
Antwerpen.
Ten gevolge van het forfait van Antwerpen B aan de match “Best of Three”, stelt de Sportcommissie voor dat
men een boet tegen een team opstelt dat zich niet om een match van de eindrond of “Best of Three”
teruggeeft.

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 bekrachtigt de kalenderrooster voor het Kampioenschap 2009-2010.
Na enkele correcties, bekrachtigt de Sportcommissie het document “Algemene Principes voor het seizoen
2009-2010”.
4. Post
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de Heer RASSCHAERT betreffende de eerste dag van
“Best of Three” voor de toewijzing van de titel in Afdeling I.
De Sportcommissie neemt kennis van de post en mails die door de clubs betreffende de richtlijnen wordt
verzonden, die door Bond worden opgelegd.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om al deze post en mails te verzamelen en vervolgens om ze over
te maken naar het secretariaat van de Bond en aan de Voorzitter, de Heer LOUWAGIE te brengen.
5. Allerlei
De Heer Pierre GEERAERTS, sportsecretaris van het Sportcomité FFBN, deelt de Commissie mede dat de CA van
de Franstalige Bond een Vergunning “Bis” Water-Polo voor de leeftijdscategorieën heeft gecreëerd.
Aldus zou de jeugd die niet in zijn leeftijdscategorie in zijn club zou kunnen spelen een vergunning “Bis” in de
naburige club kunnen vragen die de verlangde naar leeftijdscategorie voorstelt en aldus eventueel in de
hogere categorieën van zijn eerste club blijven spelen.
De Heren RASSCHAERT H.; VAN PETEGHEM P; CLAES G.; PASCU S.; RYCKAERT R.; 27/06 zullen bijeenkomen
teneinde nieuwe richtlijnen voor het kampioenschap “Eendjes” op te stellen.
De Sportcommissie vraagt aan de Heer François DAMS om op de beslissing van zijn ontslag terug te komen.
De Sportcommissie feliciteert de Heer LOUWAGIE voor zijn benoeming in het BOIC.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 25 augustus 2009 – 18u30 – Bondsbureel Brussel
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