Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 29 maart 2010 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Robert VAN HECKE
Guido CLAES
Verontschuldigd: De Heren Hugo RASSCHAERT, Voorzitter en Patrick VAN PETEGHEM
1. Lezing en goedkeuring PV 23.02.2010
Het PV van de vergadering van 23.02.2010 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
De secretaris deelt de Commissie mede dat hij een mail met uitleg over de organisatie van de wedstrijden voor
de 5de tot en met de 8ste plaats zal rondsturen.
Het is het aantal verkregen punten in de wedstrijden die primordiaal zijn. Het verschil in goals telt niet.
Als elk team een wedstrijd wint, zullen na afloop van de tweede wedstrijd de tellers op nul gezet worden, en
zal de FINA regels voor het verkrijgen van een eindresultaat van toepassing zijn.
De secretaris vraagt aan de Sportcommissie om de organisatie van de “Best Of Three” Junioren te kunnen
uitstellen teneinde een achterstallige wedstrijd te kunnen programmeren.
De Sportcommissie stemt in.
De secretaris zal een mail naar de betrokken clubs verzenden teneinde ze hiervan op de hoogte te brengen.
De Sportcommissie stelt de data voor de “Best Of Three” Dames vast: 08/05/10 - 15/05/10 - 22/05/10 (indien
noodzakelijk).
De secretaris stuurt een mail naar de betrokken clubs.
De vraag voor organisatie van de finales van Benjamins en Eendjes werd opgestuurd op 29/03/2010. De
uiterste antwoorddatum is 09/04/2010.
Na overleg van de Sportcommissie zal de organisatoren bepalen en ze verwittigen per mail.
De Sportcommissie heeft de reeksen opgesteld voor de finales Benjamins en Eendjes:
Benjamins
Reeks A
Brugge
Antwerpen
Mechelen

Reeks B
Kindervreugd
Gentse
Kortrijk

Eendjes
Reeks A
Kindervreugd
Mechelen
Gentse
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Reeks B
Antwerpen
Hasselt
Eeklo
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De sportcommissie bekrachtigt de volgende forfaits:
Wedstrijd 7054 Kad. A – Mechelen – Brussels van 28/03/2010
Bij gebrek aan spelers, heeft Brussels de verplaatsing niet gemaakt.
De club Mechelen 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 Brussels.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011
De Sportcommissie neemt kennis van het voorstel van de kalenderrooster dat door de secretaris voor het
seizoen 2010-2011 wordt opgesteld.
De Heer Patrick Van Peteghem vraagt opdat het nationale team “91-92” aan een mini kampioenschap met
Nederland kunnen deelnemen; mini kampioenschap dat in de vorm van drie toernooien zal georganiseerd
worden.
De Sportcommissie stemt voor deze vraag in en stelt het Weekend van 04-05-06/02/2011 voor de Belgische
organisatie van het toernooi.
4. Klacht van La Louvière betreffende de Match van Afd. I - Mechelen – La Louvière van 06/02/2010
Aanwezig: De Heren. MERCIER F. – VAN HECKE R. – GEERAERTS P. – LEDENT P.
De Heer. FOGOLIN G. voor La Louvière
De Heer CLAES G. voor Mechelen
Verontschuldigd: De Heren RASSCHAERT H. – MOERMAN D. (scheidsrechter) – DULIN S. (scheidsrechter)
Op haar vergadering van 29 maart 2010 heeft de Sportcommissie kennis van de volgende documenten
genomen:
De klacht van de club La Louvière, het verslag van De Heer MOERMAN van 22/03/2010, het advies van CCS van
23/03/2010 en het wedstrijdblad.
De Sportcommissie heeft naar beide partijen geluisterd.
De Sportcommissie besluit om het resultaat van de wedstrijd te handhaven en maant de club Mechelen aan
om haar tijdswaarneming in orde en conform te maken vóór het WE van 23-24-25/04/2010.
Het materiaal zal door de Sportcommissie, in de persoon van de Heer Van HECKE R., gecontroleerd worden.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de terugbetaling van de borg aan de club La Louvière.
5. 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.
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de Heer Robert Van HECKE betreffende de halve finales
van de Beker van België.
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De Sportcommissie neemt kennis van de mail van de Heer Patrick Van PETEGHEM betreffende de komst van
het Nationale team van Engeland “91-92”.
Deze komst valt samen met de organisatie van een weekend “Best Of Three”.
De Sportcommissie besluit om het weekend te handhaven en het is aan de clubs om een regeling te vinden.
De Sportcommissie neemt kennis van de beslissing van de CCS betreffende de match van Afdeling I Antwerpen
- Moeskroen.
De CCS heeft besloten dat de wedstrijd te herspelen, ten gevolge een scheidsrechterlijke fout.
De Sportcommissie bekrachtigt deze beslissing.
De clubs zullen zo snel mogelijk de nieuwe datum aan de secretaris van de Sportcommissie meedelen.
De Sportcommissie neemt kennis van het document dat door de Heer Wouter GEORGES werd opgesteld en
die bepaald de normen voor nieuwe infrastructuren.
De Sportcommissie verheugt zich over dit werk.
6. Allerlei
De Heer Robert Van HECKE vraagt hoe deze indeling opgemaakt is.
De verklaring wordt gegeven door de Secretaris.
De Heer Robert Van HECKE maakt opmerkingen op de punten WP 06.3 en WP06.11 van de nieuwe
sportreglementen waterpolo.
De Sportcommissie stelt voor dat in de toekomst men een werkvergadering belegd betreffende de
sportreglementen waterpolo en vraagt dat op deze vergadering de HEREN W. GEORGES en Chr. LIPPENS
aanwezig zouden zijn.
De Heer Robert Van HECKE vraagt dat bij de wedstrijden, de CCS al het nodige doet om geen scheidsrechters
aan te stellen die uitmaken van de clubs van dezelfde afdeling.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 27 april 2010 – 18h00 – Houdeng-Goegnies - Secretariaat
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