Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 22 september 2009 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
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 25.08.2009
Het PV van de vergadering van 25.08.2009 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
De Sportcommissie heeft een vraag van de “Royal Brussels Poseidon” ontvangen teneinde een “Junior” team
voor het lopende seizoen in te schrijven.
Door het feit dat er slechts vijf ingeschreven teams zijn, stemt de Sportcommissie in.
De secretaris zal de “Junior” kalender aanpassen.
Bij de lezing van de LEN kalender, stelt de Sportcommissie vast dat het kwalificatietornooi voor de Junioren in
april zal plaatsvinden.
Men zal dus de kalender van het kampioenschap in functie hiervan moeten aanpassen voor de betrokken
clubs.
De Sportcommissie is verbaasd dat er nog altijd geen oproep geweest is voor de kandidatuur voor de
organisatie van de semifinales en finales van de Beker van België.
Op de kalendervergadering voor de “Jeugd”, voor de Benjamins en Eendjes competities, hebben de clubs
gevraagd om langer te kunnen spelen wat een verplaatsing van de data voor de finales tot gevolg heeft.
De Sportcommissie besluit:
“Eendjes” finales: zaterdag 24 april 2010
“Benjamins finales: zondag 25 april 2010
3. Beker van België
Loting voor de 1/16de finales:
BC12
BC13
BC14
BC15
BC16
BC17
BC18
BC19

Merksem
Aalst (+10)
Wase
Tielt
Roeselare (+10)
Ensival (+5)
WP Kortrijk
La Louvière

Waregem
Hasselt
Calypso
Leuven (+15)
Brussels
Seraing
Soignies (+5)
Mons (+5)

OPGEMAAKT
21/10/2009
TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
4. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de volgende post:
Kalender “LEN Events 2010”
De uitnodiging voor het Internationale Tornooi “Jakerson Memorial” in Praag (Tsjechië).
Het verslag van “FINA Technical Water-Polo Congres”.
Brief van de club Ciney betreffende de match BOT308 VZ Gent - Ciney.
Brief van VZF betreffende de toetreding van de club “Water-Polo Club Nieuwpoort”.
Document van de LEN betreffende “European Water-Polo Championships”.
5. Allerlei
De Heer Van HECKE R. stelt voor dat alle clubs van alle afdelingen een lijst naar het secretariaat van de Bond
sturen met alle spelers die aan het kampioenschap deelnemen.
De Heer Van HECKE R. stelt voor dat men het gebruik van de spelerskaart door het gebruik van het
identiteitskaart vervangt.
De Sportcommissie besluit dat vanaf het seizoen 2010-2011 het gebruik van de spelerskaart zal opgegeven
worden en door het gebruik van de identiteitskaart of van om het even welk ander document met de naam,
een foto en de geboortedatum van de speler te vervangen. In geval van een ander document dan het
identiteitskaart, moeten de drie voorwaarden vervuld zijn om geldig te zijn.
Een speler die niet zijn identiteit via de identiteitskaart of van een gelijksoortig document kan bewijzen, zal dat
op het wedstrijdblad aangegeven worden.
De Heer Van PETEGHEM P. deelt de Sportcommissie mede dat 23 spelers onder wie 4 doelmannen voor het
Nationale Team “Kadetten” worden gekwalificeerd.
De Heer POELMANS D. had een reglement opgesteld voor de “tijdelijke vereniging” van clubs voor “Dames” en
“Jeugd” teams.
Op 10/09/2009 had de sportcommissie een mondelings akkoord ontvangen van de Heer STRAETEMANS G.
Op 20/09/2009 geeftde Heer STRAETEMANS G een afwijzend advies.
De Sportcommissie betreurt deze ommekeer van situatie.
De Heer RASSCHAERT H. vraagt wat de situatie is in zake het reglement van de “Eendjes”.
De secretaris bevestigt dat hij de tekst van de Heer Van PETEGHEM P. goed ontvangen heeft en zo spoedig
mogelijk de vertaling zal maken.
De Heer RASSCHAERT H. vraagt dat men nog enkele veranderingen aanbrengt in de Nederlandstalige versie
van het PV van juni 2009.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 27 oktober 2009 – 18u30 – Bondsbureel Brussel
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