Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 23 februari 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
1. Lezing en goedkeuring PV 26.01.2010
Het PV van de vergadering van 26.01.2010 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
Senior wedstrijd Afd. I 1065 Mechelen – La Louvière van 06/02/2010
De Sportcommissie neemt kennis van de post van de club La Louvière evenals het wedstrijdblad.
Op het wedstrijdblad, deelt een scheidsrechter mede dat hij een verslag zal maken. Tot nu toe is de
Sportcommissie nog altijd niet in bezit van het scheidsrechtersverslag. Na verificatie bij de Heer Wouter
GEORGES, is geen enkel scheidsrechtersverslag hierover bij de Bond aangekomen.
Daarom vraagt de Sportcommissie aan de secretaris om alle documenten te versturen naar de CCS
betreffende deze zaak opdat deze laatste de scheidsrechter kan vragen zijn verslag op te maken. De
Sportcommissie vraagt eveneens aan de CCS dat zij haar advies hierover geeft.
Eens in bezit van het advies van de CCS, zal de Sportcommissie de clubs bijeenroepen om zich over de zaak uit
te spreken.
De Tuchtcommissie, die vergadert op hetzelfde tijdstip als de Sportcommissie, vraagt aan laatstgenoemde om
de vertegenwoordigers van de club Charleroi - CHAT - en de scheidsrechter de Heer BERTIAUX A. over hun
meningsverschil te horen.
Zijn aanwezig voor Charleroi: De Heren HERMAN Y. en MINON A.; eveneens de Heer BERTIAUX A.
De Sportcommissie neemt kennis van het scheidsrechtersverslag alsmede van de post van Charleroi.
Na beide partijen gehoord te hebben, besluit de Sportcommissie om zich niet uit te spreken tegen de club
Charleroi - CHAT - en vraagt aan de secretaris van de Sportcommissie om alle documenten door te geven aan
de CCS opdat zij de Heer BERTIAUX A. kan horen over de uitlatingen die hij jegens de Heer HERMAN Y. van de
club CHAT heeft geuit.
Senior wedstrijd Afd. II 2049 Calypso – Mons van 01/02/2010
Op 07/12/2010 heeft de Tuchtcommissie de Heer WILLIAMS Billy voor 1 wedstrijd geschorst voor elke functie
voor WE 15.
Bij de controle van het wedstrijdblad 2049 SCC-CCM (dag 15), gespeelde op 01/02/2010, blijkt de naam van de
Heer WILLIAMS Billy als Assistent-trainer voor te komen.
De Sportcommissie neemt kennis van de volgende documenten:
 het wedstrijdblad - 2049 SCC-CCM van 01/02/2010 - waarop zij heeft kunnen vaststellen dat de Heer
Billy Williams - geschort door de Tuchtcommissie – wel degelijk als assistent-trainer werd genoteerd;
 mail van 12/02/2010 van Calypso;
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mail van 19/02/2010 van de Heer Albert VANDERZYPEN - scheidsrechter van de wedstrijd - die de
aanwezigheid van de Heer Billy Williams op de “Reserve” bank bevestigt.

Na overleg, is de Sportcommissie van mening dat de aanwezigheid van de Heer Billy Williams op de “Reserve”
bank geen enkele invloed heeft gehad op de uitslag van de wedstrijd dus spreekt zij geen forfait uit tegen de
club Calypso.
Evenwel vraagt de Sportcommissie aan de Tuchtcommissie om de Heer Billy Williams opnieuw op te roepen
voor het feit dat hij de beslissing van schorsing niet heeft geëerbiedigd.
De sportcommissie bekrachtigt de volgende forfaits:
Senior wedstrijd Afd. III Res 3158 Seraing – VZ Gent WP van 13/02/2010; de club VZ Gent WP had niet genoeg
spelers om de wedstrijd te spelen. De club Seraing wint de wedstrijd met de stand 10-0 en de Sportcommissie
vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor forfait tegen de club VZ Gent WP.
Kadetten wedstrijd 7122 Seraing – Leuven van 06/02/2010; de club Leuven is met meer dan een half uur
vertraging aangekomen zonder rechtvaardiging. De Club Seraing wint de wedstrijd met de stand 10-0 en de
Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor forfait tegen de club
Leuven.
De secretaris stelt de Sportcommissie in kennis van het meningsverschil tussen de clubs Gentse en Doornik
over het feit om de datum van de wedstrijd van Afdeling I te wijzigen.
Aangezien beide clubs niet erin slagen om een overeenkomst te bereiken, besluit de Sportcommissie dat de
match op de geprogrammeerde datum zal gespeeld worden.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om dit aan de clubs mede te delen.
De clubs Strombeek en Oostende vragen om hun wedstrijd te kunnen spelen op zaterdag 03/04/2010 d.w.z.
een week na beëindigen van het Kampioenschap.
Gezien beide clubs hiermee akkoord gaan, geeft de Sportcommissie haar goedkeuring.
Vaststelling van de organisatoren voor de toernooien van de “beste tweeden” in Benjamins en Eendjes.
De kandidaten voor Benjamins zijn:
La Louvière – Zondag 28/02/2010 vanaf 17.00 uur
Gentse – Zondag 28/02/2010 op voorwaarde dat zij deelnemen.
De kandidaten voor Eendjes zijn:
Tielt – Zondag 21/02/2010 vanaf 14.00 uur
Antwerpen – Zondag 21/02/2010 op voorwaarde dat zij deelnemen.
Kindervreugd - Zondag 21/02/2010 op voorwaarde dat zij deelnemen.
De Sportcommissie besluit:
Voor Benjamins: La Louvière
Voor Eendjes: Tielt
3. Wijzigingen van de Sportregelgeving
De Sportcommissie brengt enkele nieuwe wijzigingen aan de Sportreglementen Waterpolo na de reeds
aangebrachte wijzigingen door de Heren GEORGES en LIPPENS.
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De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om ze zo snel mogelijk in te dienen bij de Bond.
4. 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 stelt vast dat dit team goede resultaten behaalt in het huidige kampioenschap.
5. Allerlei
Het Sportcomité VZF vraagt dat wanneer de nieuwe wedstrijdbladen zullen worden uitgegeven, men naast de
namen van de clubs drie vakjes toevoegt om de “Time-Out” aan te duiden.
Het Sportcomité VZF vraagt eveneens dat men een kolom naast de kolom van de namen op het wedstrijdblad
weer toevoegt teneinde er de geboortedatum van de speler aan te schrijven.
De Sportcommissie is hiermee niet akkoord.
De Heer RASSCHAERT: namens de Heer Patrick Van PETEGHEM, wijst erop dat de doelwachter van het
Nationale Team “91-92” van de club KZK forfait geeft voor het rest van het kampioenschap.
Dat is te wijten aan het feit dat er geen enkele toekomstige activiteit is geprogrammeerd en dat demotiveert
de spelers sterk.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond welke de doelstellingen zijn voor 2011 voor het Nationale Team “9192”.
De Heer RASSCHAERT wijst erop dat de Nationale Engels teams “91-92” en “93-94” op,eigen kosten voor een
stage naar België komen, maar de datum is nog niet bepaald.
De Heer RASSCHAERT wijst erop dat het Nationale Team “91-92” uit Nederland een uitnodiging zal ontvangen
om aan het 5-grenzen toernooi deel te nemen.
De Heer RASSCHAERT deelt de Sportcommissie mede dat hij niet aanwezig zal kunnen zijn op de volgende
vergadering en dat hij op de vergadering van april zijn mandaat van Voorzitter zal neerleggen en tegelijkertijd
deelt hij de Sportcommissie mee dat hij zijn werkzaamheden binnen het Sportcomité VZF en de
Sportcommissie stopt.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 23 maart 2010 – 17h00 – Bondsbureel Brussel
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