Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 27 oktober 2009 te Brussel, Bondsbureel

GOEDKGEKEURD
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 22.09.2009
Het PV van de vergadering van 22.09.2009 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
Wedstrijd n° 1003 – Moeskroen – La Louvière van 26/09/2009 en wedstrijd n° 1007 – La Louvière – Gentse A
van 03/10/2009
De club La Louvière heeft op het wedstrijdblad drie spelers genoteerd - Youri Steensma (07-06-89), Nicolas
Goffin (10-01-89), Quentin Lhoir (28-07-89) – die niet de op spelerslijst stonden van de Bond die op 14-092009 werd gepubliceerd.
De Sportcommissie beslist:
Forfait tegen ENL die respectievelijk zijn wedstrijden met de standen van 10-0 verliest voor de wedstrijd RDMENL en 0-10 voor de wedstrijd ENL - KGZV.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait, rekening
houdend met de kosten van scheidsrechters voor de wedstrijd RDM-ENL en niet deze regel voor de wedstrijd
ENL - KGZV toe te passen.
Wedstrijd van Beker van België n° BC07 – Blankenberge – Aalst van 19/09/2009
De speler Depaepe Louis (BZV) heeft aan de wedstrijd deelgenomen. Deze speler werd door de
Tuchtcommissie geschorst.
De Sportcommissie beslist:
Forfait tegen de club Blankenberge die de wedstrijd met de stand van 0-10 verliest.
De Sportcommissie vraagt aan de bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait zonder de
scheidsrechterskosten rekening te houden want de club Blankenberge speelde thuis.
Wedstrijd van Beker van België n° BC03 – Ciney – Soignies van 19/09/2009.
De speler Filée Patrick (CWN) heeft aan de wedstrijd deelgenomen. Deze speler werd door de Tuchtcommissie
geschorst.
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De Sportcommissie beslist:
Forfait tegen de club Ciney die de wedstrijd met de stand van 0-10 verliest.
De Sportcommissie vraagt aan de bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait zonder met de
scheidsrechterskosten rekening te houden want de club Ciney speelde thuis.
Forfait van de club Hasselt op het Benjamins toernooi van 18/10/2009 in Antwerpen, Berchem - Groenenhoek.
De Sportcommissie beslist:
De club Hasselt verliest zijn drie wedstrijden met de stand van 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete, door het tornooi als 1
wedstrijd te aanzien en een vierde van het bedrag voor de scheidsrechterskosten aan de drie andere
deelnemende clubs moeten teruggegeven worden: Kindervreugd Antwerpen, Antwerpen en Merksem.
“Dames” kampioenschap:
De secretaris deelt de Sportcommissie mede dat de kalender van het “Dames” Kampioenschap is vastgelegd
en de wedstrijden op 08/11/2009 beginnen.
Vraag van de club Charleroi om een wedstrijd te kunnen verplaatsen:
De club van Charleroi is in de onmogelijkheid om zich op 09-01-2010 naar Genk te verplaatsen en vraagt om de
wedstrijd met de toestemming van de club Genk te kunnen spelen op 05-12-2009 en zo te verklaren dat de
eerste ronde van het kampioenschap op deze datum wordt beëindigd.
De Sportcommissie stemt hiermee uitzonderlijk in.
3. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de post van AZSC die de dubbele arbitrage in het “Juniors”
kampioenschap vraagt.
Aangezien het kampioenschap is begonnen, besluit de Sportcommissie dat de enkelvoudige arbitrage van
toepassing blijft voor de rest van het huidige seizoen en zal de aanvraag aan de CCS doen om de
uitvoerbaarheid hiervan te analyseren vanaf het kampioenschap 2010-2011.
De Sportcommissie neemt kennis van voorlopig PV van de Sportcel Waterpolo van 14-10-2009.
De Sportcommissie neemt kennis van de post van de VZF die de club “Nieuwpoort Waterpolo Club”
homologeert.
De Sportcommissie neemt kennis van de verschillende wedstrijdverslagen van het Nationale Jeugd Team “9192” dat in het Kampioenschap van Afdeling I aantreedt.
4. Allerlei
De Heer Patrick Van PETEGHEM merkt op dat in het reglement van het kampioenschap “Eendjes” de regel van
“hoekworp” niet duidelijk is.
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Men zou aan de deelnemende clubs moeten laten weten dat het de oude regel van de “hokworp” van
toepassing blijft voor het kampioenschap “Eendjes”.
Een brief die deze regel aangeeft, zal naar de clubs en scheidsrechters verzonden worden.
De Sportcommissie merkt op de volgende punten die men in voorlopig PV van de Tuchtcommissie van 20-102009 heeft vastgesteld.
In punt 3.2 betreffende een speler van Mechelen heeft de Heer Guido CLAES, lid van de Tuchtcommissie en lid
van de club Mechelen, de zaal niet heeft verlaten.
Terwijl in punt 3.4 dezelfde persoon de zaal wel verlaten heeft bij het behandelen van een zaak betreffende
Mechelen.
De Heer Patrick Van PETEGHEM wijst erop dat de Bond hem heeft gevraagd om een begroting voor de
nationale teams voor het seizoen 2010-2011 op te stellen.
De Heer Patrick Van PETEGHEM vraagt dat al het nodige wordt gedaan opdat men het “Jeugd Team 91-92” aan
het tornooi van de “Six Nations”in 2010 inschrijft.
De Heer Patrick Van PETHEGEM vraagt de data die nog beschikbaar zijn in het kampioenschap, teneinde zijn
trainingen met het jonge nationale team “91-92” te organiseren.
De Heer Hugo RASSCHAERT zal de Sportcommissie bij het “SuperCup” van België vertegenwoordigen.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt aan de secretaris of al het nodige werd gedaan om scheidsrechters te
hebben bij het “interdistrict” van de VZF.
De secretaris deelt het mede dat het verzoek bij de CCS werd ingediend.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt dat men aangeeft wat het aantal “Time-Outs” is die men kan vragen tijdens
een wedstrijd in de categorie “Benjamin”.
Deze toelichting dient in dezelfde brief opgenomen te worden als deze betreffende de “hoekworp”.
De Heer Pierre LEDENT deelt de Sportcommissie mede dat de speler Thomas DELORGE (KZK) tot beste speler
werd gekozen.
De Sportcommissie stelt voor om de formule van de verkiezing van de “Beste speler” te hervormen.
Men stelt voor dat vanaf de seizoen 2010-2011, aan het einde van elke wedstrijd, de trainer een of twee
spelers van de tegenpartij opgeeft als beste speler(s) van de wedstrijd.
Een ad hoc formulier zal verzonden worden naar de clubs en zal met het wedstrijdblad samengevoegd moeten
worden.
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De Sportcommissie stelt voor dat in de toekomst de wedstrijd van de”SuperCup” in het weekend volgend op
de laatste data van de “Best of Three” wordt geprogrammeerd daar de deelnemende teams nog met dezelfde
ploegen samenstelling zijn; gezien door de datum in het nieuwe kampioenschap de teams vanwege de
transfers mogeliks niet meer dezelfde kunnen zijn.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 24 november 2009 – 17h00 – Bondsbureel Brussel
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