Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 16 december 2009 te Gent, Zwembad
“Strop”

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Robert VAN HECKE
Uitgenodigd
De Heren Patrick VAN PETEGHEM – Alain D’HOSSCHE – Gimi FOGOLIN – Niculae FULGEANU – Cornel
GRANCEROF – Paul KNOCKAERT
1. Lezing en goedkeuring PV 24.11.2009
Het PV van de vergadering van 24.11.2009 werd gelezen en goedgekeurd.
Men vangt aan met een discussie over de antidopingcontrole.
De Heer Robert Van HECKE merkt op dat de arts zich bij de wedstrijdsecretaris (persoon die het ingevuld
wedstrijdblad) moet presenteren en dat het laatstgenoemde is die de arts naar de verantwoordelijke van de
scheidsrechters moet leiden.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt dat de Commissie door de Bond wordt ingelicht nopens de verplichtingen
en taken van de arts belast met de antidopingcontrole.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
De club Nieuwpoort bezit geen reglementair doel voor de kleine diepte en vraagt aan de Commissie om
niettemin uitzonderlijk het tornooi Benjamins in hun zwembad met drijvende goals van elke kant te kunnen
organiseren.
De club Nieuwpoort merkt op dat de gemeente bezig is om al het nodige te doen om reglementaire goals te
verkrijgen maar de procedure zal niet klaar zijn voor 28/02/2010, datum van het Benjamins tornooi.
De Sportcommissie is niet akkoord en stelt voor aan de club Nieuwpoort van ofwel een reglementaire goal bij
een naburige club te vinden ofwel om hun tornooi in een ander zwembad te organiseren met de hulp van de
clubs in hun reeks.
Een mail zal door de secretaris naar de club Nieuwpoort verzonden worden om hen in te lichten over de
beslissing van de Sportcommissie.
3. Loting 1/4 finales Beker van België
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De wedstrijden zullen de weekend van 22-23-24/01/2010 gespeeld worden.
4. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de verschillende wedstrijdverslagen van het Nationale Jeugd Team “9192” die in het Kampioenschap van Afdeling I aantreedt.
5. Allerlei
De Sportcommissie betreurt het feit dat het nationale jeugd team “93-94” niet kan deelnemen aan het
kwalificatietornooi voor de Kampioenschappen van Europa “Youth” 2010.
De Sportcommissie vraagt aan de Heer Wouter GEORGES om sneller de informatie betreffende het
internationaal waterpolo door te geven aan de Technische Directeur en de Sportcommissie.
De Sportcommissie vraagt dat de Technische Directeur van de Nationale waterpoloploeg elk jaar aan het “LEN
Congres” kan deelnemen opdat hij beter zijn trainingenkalender kan organiseren en de tornooien kiezen
waaraan de nationale teams zouden kunnen deelnemen.
De Heer Robert Van HECKE is van mening dat de Tuchtcommissie niet vaak genoeg bijeenkomt.
Naar zijn mening, zouden zij na elk weekend van het kampioenschap moeten bijeenkomen waar incidenten
zijn voorgevallen.
De sancties moeten sneller uitspproken en toegepast worden.
De Sportcommissie steunt deze suggestie.
De Heer Patrick Van PETEGHEM deelt de Sportcommissie mede dat het nationale team “91-92” op 16/02/10
een stage in Nederland zullen doen.
De Heer Patrick Van PETEGHEM komt terug op het probleem dat hij met de club AZSC heeft gehad.
De trainer van de club AZSC eiste dat zijn jeugdspeler van het nationale team “91-92” om aan een
vriendschappelijke wedstrijd met zijn club moest deel nemen en niet aan de wedstrijd van het kampioenschap
met het nationale team “91-92”.
Na een discussie met de trainer en het bestuur van AZSC, is een overeenkomst bereikt.
De Heer Niculae FULGEANU deelt de Sportcommissie mede dat de clubs en de spelers de trainingen beginnen
te boycotten van het nationale team “93-04”.
Men zou een doel moeten vinden teneinde de spelers en clubs te motiveren aan deze trainingen deel te
nemen.
De Sportcommissie zal de clubs uitnodigen teneinde over de problematiek van de nationale teams te spreken.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 26 januari 2010 – 17h00 – Bondsbureel Brussel
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