Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 26 januari 2010 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Verontschuldigd: De Heren Robert VAN HECKE en Patrick VAN PETEGHEM
De Heer Hugo RASSCHAERT wenst aan de leden van de Sportcommissie een gelukkig Nieuwjaar jaar voor 2010.
1. Lezing en goedkeuring PV 16.12.2009
Het PV van de vergadering van 16.12.2009 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
De Sportcommissie is van mening dat zij de goede beslissing heeft genomen voor het algemenen uitstel van de
wedstrijden voor het weekend van 08-09-10/01/2010 ten opzichte van de aangekondigde weersvoorspelling.
De secretaris deelt de Sportcommissie mede dat het merendeel van de clubs van de Afdelingen II, III en IV hun
achterstaande wedstrijd tijdens het weekend van 21-22-23/01/2010 hebben gespeeld.
Voor de clubs van de Afdeling I zijn het merendeel van de wedstrijden reeds hergeprogrammeerd.
De secretaris deelt de Sportcommissie mede dat de club Nieuwpoort zijn goedgekeurde doelen zal hebben om
hun Benjamins toernooi van 28/02/2010 te kunnen organiseren.
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 betreffende HABAWA.
De Sportcommissie neemt kennis van de mail die informeert over de verdeling van het prijzengeld van de
Beker van België, waarvan de organisatie van de halve finales en de finales aan de club Antwerpen werden
toegekend.
4. Allerlei
De Heer Hugo RASSCHAERT deelt de Sportcommissie mede, namens de Heer Patrick Van PETEGHEM, dat de
spelers Kevin MISSAULT (RBP) en Jens MARQUENIE (KAZSC) hun samenwerking met het Nationale Team Jeugd
(91-92) hebben stopgezet.
De Heer Hugo RASSCHAERT wijst erop dat hij zojuist kennis genomen heeft van een document van FINA dat de
categorieën van leeftijden voor de Jongeren en Junioren uitvoerig beschrijft. Hij vraagt zich af of er een
vergelijk is met onze regeling over de categorieën van leeftijd is.
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De Heer Hugo RASSCHAERT deelt de Sportcommissie mede, namens de Heer Patrick Van PETEGHEM, dat het
Nationale Jeugd Team (91-92) een trainingswedstrijd op 16/02 in Nederland zal spelen en een stage begin juli
in Hofstade zal houden.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om het voorlopig kampioenschap rooster 2010-2011 op te stellen
en om dit door te sturen naar de verschillende sportdirecteuren opdat zij hun nationale of regionale
trainingen kunnen programmeren.
Om de programmering van de nationale en regionale trainingen te vergemakkelijken, vraagt de
Sportcommissie aan de secretaris om een vrij weekend per maand te voorzien.
Teneinde dit weekend per maand te verkrijgen, besluit de Sportcommissie om op de oude formule van het
jeugd kampioenschap terug te komen. Dit zal het mogelijk maken om het kampioenschap vroeger te kunnen
beginnen en om het zo mogelijk te maken om deze weekend maandelijks vrij te houden.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt of de verzoeken voor de kandidaturen voor de organisatie van de tornooien
“Beste Tweede” en de “Finales” voor Benjamins en Eendjes reeds werden verstuurd.
De secretaris zal deze oproep voor de kandidaturen in de komende week versturen.
De uiterste data voor de kandidaturen:
“Beste Tweede”: 19/02/2010
Finales: 02/04/2010
De Heer Hugo RASSCHAERT deelt mede dat de VZF een seminarie voor coaches en trainers zal organiseren.
Dit seminarie zal door de HEREN ZVONKO Sladic (CRO) en METZ Paul (NL) gegeven worden.
De Sportcommissie vraagt om de uitnodiging eveneens naar het waterpolobestuur van de KBZB (Franstalige
sectie)clubs wordt verzonden erop duidend dat dit seminarie in het Nederlands zal plaatsvinden.
De Heer Hugo RASSCHAERT merkt op dat er geen enkele overeenstemming noch gelijkenis is tussen beide
taalkundige bonden ten opzichte van de antidoping controles.
De Heer Hugo RASSCHAERT vraagt dat men een lastenboek opstelt met de regels die bij de bouw van een
nieuw zwembad, waarin men waterpolowedstrijden zou kunnen organiseren, moeten geëerbiedigd worden.
De Heer Francis MERCIER betreurt de afwezigheid van de Heer VAN HECKE Robert want laatstgenoemde
moest aan de Sportcommissie een tekst overhandigen betreffende de afschaffing van de spelerskaarten en het
gebruik van de identiteitskaart.
De Heer Pierre GEERAERTS vraagt dat men nadenkt over de manier om de identiteit van de trainers en officials
te kunnen controleren.
De Sportcommissie is van mening dat alle trainers een vergunning moeten hebben.
De secretaris wijst de Sportcommissie erop dat hij de Heer Wouter GEORGES heeft ingelicht over het feit dat
de Bond bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken de vraag moet stellen opdat de scheidsrechters worden
gemachtigd om de identiteitskaart van de spelers te controleren bij de wedstrijden.
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De loting van de halve finales van de Beker van België zal op 03/02/2010 in Gent in het zwembad “Strop”
plaatsvinden.
De Heer Robert Van HECKE zal de Sportcommissie bij de halve finales en finales van de Beker van België
vertegenwoordigen.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 23 februari 2010 – 17h00 – Bondsbureel Brussel
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