Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 25 augustus 2009 te Brussel,
Bondsbureel

VOORLOPIG
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Robert VAN HECKE
Uitgenodigd
Patrick Van PETEGHEM – National Technisch Directeur
1. Lezing en goedkeuring PV 11.06.2009
Het PV van de vergadering van 11.06.2009 werdt gelezen en op basis van de Franse tekst
goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
Kwalificatietornooien Kadetten en Miniemen:
De Heer MERCIER vraagt aan de secretaris of men met de opmerkingen rekening heeft gehouden die
door de Heer DAMS in zijn mail van begin juli worden gemaakt.
De secretaris heeft die mail niet ontvangen.
Na de opmerkingen die door de Heer DAMS gelezen te hebben, besluit de Sportcommissie echter om
de reeksen op een “Geografische basis” te delen.
De secretaris stelt aan de Sportcommissie de clubs kandidaten voor de toernooien kunnen inrichten.
Voor de Kadetten:
Reeks A: Hasselt, zondag 13/09 in de namiddag.
Brussels, zondag 13/09 vanaf 19.30 uur.
Reeks B: Gentse, zondag 13/09 in de namiddag.
Kortrijk: zondag 13/09 in de namiddag.
De Sportcommissie besluit:
Reeks A: Hasselt, want de organisatie is in het ’s middags.
Reeks B: Gentse, in deze reeks was het de enige geïnteresseerde club die op tijd geantwoord heeft.
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Voor de Miniemen:
Reeks A: La Louvière, zondag 06/09 vanaf 17.30 uur
Reeks B: Geen enkele kandidaat niettegenstaande twee oproepen.
De Sportcommissie besluit:
Reeks A: La Louvière
Reeks B: De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om een nieuwe oproep te doen voor kandidaten
met antwoord vóór 28/08. Als geen enkele kandidaat zich voorstelt, zullen alle teams van deze reeks
geklasseerd worden om in het Kampioenschap in een “Geografische” reeks deel te nemen.
Voor de toekomst, stelt de Sportcommissie voor dat men de formule van het jeugd kampioenschap
herziet.
De Heer Robert VAN HECKE stelt voor dat men de “Nationale” reeks op basis van de “Seniors” teams
vormt die aan het Kampioenschap worden ingeschreven.
Zoals hierboven gezegd, zal de Sportcommissie de vraag later bestuderen.
Eendjes “Kampioenschap”:
De Sportcommissie neemt kennis van het document opgestelt door de werkgroep, die enkele
reglementswijzigingen voorstelt.
De Sportcommissie neemt kennis van de opmerkingen die door de Heer DAMS over deze
reglementswijzigingen worden gemaakt.
De Sportcommissie vraagt aan de Heer Patrick VAN PETEGHEM om daar een eindwerk van te maken
en vervolgens het over te maken aan de commissiesecretaris voor de vertaling.
3. Post
Nihil
4. Allerlei
De Heer RASSCHAERT vraagt dat men enkele nieuwe correcties in de nederlandse tekst van het
protocol van de Commissie van 28/04/09 aanbrengt.
De HEREN RASSCHAERT en MERCIER hebben het initiatief genomen een herinneringsbrief op te
sturen naar de clubs van Afdeling I en II voor de vergadering van 10 september 2009 te Vilvoorde.
De Heer RASSCHAERT brengt een probleem naar nopens de deelname van de Nationale Juniorsploeg
91-92 aan het tornooi van Antwerpen.
De Antwerpse club deelt mee dat zijn Juniors niet met de Nationale ploeg spelen bij ontmoetingen
tegen AZSC op het tornooi.
De heer Patrick VAN PETHEGEM zal proberen met de trainer op het tornooi daarover te discussiëren.
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De Heer RASSCHAERT vraagt aan de secretaris om een bedankingsbrief te schrijven aan de Heer
DAMS voor het werk dat hij in de Sportcommissie heeft gepresteerd.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM deelt de Sportcommissie mede dat het “Nationale Kadetten 93-94“
team aan het tornooi van Oostende zal deelnemen.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM deelt de Sportcommissie mede dat een nieuwe selectietraining voor
het “Kadetten 93-94” team zal uitgevoerd worden.
De Heer Patrick Van PETEGHEM deelt de Sportcommissie mede dat de Heer Cornel GRANCEROF de
administratieve medewerker voor het “Nationale Kadetten team 93-94” zal zijn.
Hij vraagt aan de secretaris dat de heer Cornel GRANCEROF op de lijst van de “Water-Polo
verantwoordelijke” zou vermeld worden.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM wijst erop dat de training van 06/09 voor de jeugd wordt
geannuleerd en dat die van 20/09 in Eeklo zal plaatsvinden.
De andere geprogrammeerde trainingen zullen in Mechelen plaatsvinden.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM deelt de Sportcommissie mede dat de stage in Kroatië goed
verlopen is.
Door het goede verloop wordt het team terug uitgenodigd alsook de trainers coachen voor de
deelnamen aan een colloquium.
De Heer Pierre GEERAERTS deelt de Sportcommissie mede dat het zwembad van Seraing de deuren
weer geopend heeft.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt aan de leden van de Sportcommissie om aanwezig te zijn op de
vergadering van 10/09/2009.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 22 september 2009 – 18u30 – Bondsbureel Brussel
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