Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 24 november 2009 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Robert VAN HECKE

1. Lezing en goedkeuring PV 27.10.2009
Het PV van de vergadering van 27.10.2009 werd gelezen en goedgekeurd na enkele correcties.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
Betreffende de match Afd. I RDM-ENL:
De forfait stand is uitgesproken in het voordeel van Moeskroen maar de werkelijke stand van de wedstrijd
bedroeg 15-3 m.a.w. het verschil in goals hoger was dan 10.
De Sportcommissie besluit daarom om de stand van de wedstrijd te handhaven bij een forfait wanneer het
verschil in goals hoger is dan 10 en dit voor de club voor wie de forfait in het voordeel is uitgesproken indien
deze laatstgenoemde de wedstrijd heeft gewonnen.
De match “Junior” RBP - AZSC wordt op 31/01/2010 geprogrammeerd.
Op deze datum is een training voor het nationale team “Junior” geprogrammeerd maar dit na dat beide clubs
hun wedstrijd hebben geprogrammeerd.
De Sportcommissie besluit om de datum van de wedstrijd te handhaven.
3. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de verschillende wedstrijdverslagen van het Nationale Jeugd Team “9192” die in het Kampioenschap van Afdeling I aantreedt.
De Sportcommissie neemt kennis van de post van FFBN betreffende het positieve resultaat van een
dopingcontrole van een speler van de Gentse.
4. Allerlei
De Sportcommissie steunt de inschrijvingsvraag van het nationale team Jeugd “93-94” aan het
kwalificatietornooi voor de “Youth” Europese Kampioenschappen 2010.
Zij stelt eveneens voor om de uitvoerbaarheid te bestuderen om in België het kwalificatietornooi te
organiseren dat tijdens het weekend van 09-10-11/04/2010 wordt geprogrammeerd.
De Sportcommissie steunt de aanduiding van de Heer Niculae FULGEANU als hoofdtrainer van de nationale
team “Jeugd” “93-94”.
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De Heer Robert Van HECKE deelt de Sportcommissie mede dat hij voor januari een document voorbereidt
betreffende de regels voor het gebruik van de identiteitskaart ter vervanging van de spelerskaart.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond om al het nodige te doen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
opdat de scheidsrechters de identiteitskaart kunnen controleren.
De Heer Pierre GEERAERTS namens het Sportcomité FFBN.
Het Sportcomité FFBN vraagt dat men de formule van het “Jeugd” kampioenschap herziet.
Dit kampioenschap zou uiterlijk eind september moeten beginnen en het Sportcomité vraagt eveneens de
afschaffing van de kwalificatietornooien.
Het Sportcomité FFBN vraagt eveneens dat men in de “Jeugd” kalender een vrij weekend per maand voorziet
teneinde de trainingen voor de nationale teams te organiseren.
De Sportcommissie stelt voor dat men deze onderwerpen begint te bespreken vanaf de volgende vergadering
in december.
De Sportcommissie vraagt aan de technische Directeur dat hij aan de commissie, uiterlijk eind april, de data
levert waarop hij zijn trainingen wil organiseren.
De Heer Francis MERCIER stelt voor dat men op de vergadering van december de leden van de Regionale
Sportcomités uitnodigt.
Het Sportcomité FFBN deelt de Sportcommissie mede dat zij op hun laatste vergadering hebben besloten dat
de “Vertegenwoordiger voor de scheidsrechters” eveneens de verantwoordelijke is aan wie de arts, die een
dopingcontrole zal verrichten, zich moet melden. Deze regel zal in de statuten en reglementen van de FFBN
ingeschreven worden.
Het Sportcomité FFBN stelt voor dat deze regel wordt uitgebreid voor heel het land.
De Heer Pierre GEERAERTS dringt aan opdat men aan de clubs meldt dat de “Vertegenwoordiger voor de
scheidsrechters” een functie is die niet cumuleerbaar is bij een wedstrijd en dat de persoon aanwezig moet
zijn nabij het water en niet in de tribunes.
De loting voor de1/8ste finales van de Beker van België heeft op 11 november 2009 plaatsgevonden in het
zwembad van Mechelen.
De aanwezige leden van de Sportcommissie waren: De Heren Hugo RASSCHAERT – Francis Mercier – Robert
VAN HECKE en Pierre LEDENT.
De volgende vergadering van de Sportcommissie zal plaatsvinden aan het Zwembad van “Strop” in Gent.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Woensdag 16 december 2009 – 17h00 – zwembad “Strop” te Gent
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