Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 27 april 2010 te Houdeng-Goegnies,
secretariaat

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Francis MERCIER, Voorzitter;
Guido CLAES, Ondervoorzitter
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Stefan DAMMAN
Patrick VAN PETEGHEM
Uitgenodigd: De Heer Hugo RASSCHAERT

1. Preambule
De vergadering vindt uitzonderlijk thuis bij de secretaris van de Sportcommissie plaats, aangezien
laatstgenoemde in de onmogelijkheid is om zich te verplaatsen als gevolg van een medisch probleem.
De Heer Hugo RASSCHAERT zet al zijn werkzaamheden binnen de Sportcommissie KBZB en het Sportcomité
van VZF stop.
Hij bedankt alle personen met wie hij heeft gewerkt.
De Heer Francis MERCIER, namens de Sportcommissie, bedankt de Heer Hugo RASSCHAERT voor zijn lange
medewerking binnen de Sportcommissie en wenst hem heel veel geluk in zijn nieuwe activiteiten.
De Heer Hugo RASSCHAERT deelt de secretaris mede dat hij zijn medewerking voor de herlezing en de
correctie van protocol' s in het Nederlands zal voortzetten.
De Heer Francis MERCIER wordt tot Voorzitter van de Sportcommissie gekozen voor de volgende twee jaren.
De Heer Guido CLAES wordt tot Ondervoorzitter van de Sportcommissie gekozen voor de volgende twee jaren.
2. Lezing en goedkeuring PV 29.03.2010
Na enkele correcties, het PV van de vergadering van 29.03.2010 werd gelezen en goedgekeurd.
3. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
De Sportcommissie neemt kennis van de kandidaten voor de organisatie van de Eindronde Eendjes op 30-052010.
De kandidaten zijn: K Gentse ZV en K Hasselt ZS.
De Sportcommissie heeft gekozen voor de kandidatuur van K Hasselt ZS.
De Heer Guido CLAES zal de Sportcommissie tijdens deze finale vertegenwoordigen.
De Heer Guido CLAES vraagt aan de secretaris om hem het programma van de eindronde eerst mee te delen
teneinde er eventuele correcties aan te brengen.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om op het document dat hij naar de clubs zal verzenden aan te
geven dat de regels die voor de kosten van arbitrage bij het toernooi moet toegepast worden.
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Wedstrijd “Best Of Three” Afd. IV 4302 La Louvière B – Leuven
Deze wedstrijd werd van te voren voor 01-05-2010 geprogrammeerd.
De club La Louvière die niet over het zwembad kan beschikken op de voorziene datum, vraagt de club Leuven
om beide wedstrijd om te keren.
Aanvankelijk stemt de club Leuven in.
Vier dagen later, per mail, meldt de club Leuven niet meer beschikbaar te zijn voor de datum 24-04-2010
omwille van de organisatie van een spaghetti-etentje en vraagt om de datum van de wedstrijd opnieuw te
kunnen veranderen.
De club La Louvière is in de onmogelijkheid om deze datum opnieuw te wijzigen gezien dit reeds
geprogrammeerd is op de kalender van het zwembad.
De club Leuven is van mening dat het sturen van de mail opschortend is ten opzichte van de verzonden
aanduidingen.
Er wordt geen overeenkomst bereikt tussen de clubs, de club Leuven besluit om forfait te geven voor de
wedstrijd van 24-04-2010.
De Sportcommissie besluit dat de club La Louvière de wedstrijd met de stand van 10-0 wint en vraagt aan de
Bond de toepassing van de forfaitaire boete voor een forfait zonder rekening te houden met de
scheidsrechterskosten.
Kadetten B wedstrijd 7132 Calypso – Leuven van 24-04-2010
De club Calypso heeft contact met de club van Leuven opgenomen om de wedstrijd uit te stellen tot zondag
want vier van hun spelers zijn in het buitenland ten gevolge van het vliegverbod door de vulkaanuitbarsting op
Ijsland.
De club Leuven weigert dit uitstel.
Vrijdagavond vraagt de club Calypso aan de secretaris van de Sportcommissie om de wedstrijd te kunnen
uitstellen naar een latere datum.
De secretaris informeert vrijdagavond de clubs en de CCS over het uitstel van de wedstrijd.
Zaterdagavond hebben de club Leuven en de scheidsrechter zich aan het zwembad van Calypso gepresenteerd
waar ook enkele spelers van de club Calypso aanwezig waren.
Geen enkel bestuurslid van de club Calypso was aanwezig.
De club Leuven stelt de secretaris van de Sportcommissie in kennis dat zij slechts zondagnamiddag kennis
hebben genomen van de mail betreffende het uitstel.
Na kennis te hebben genomen van de gebeurtenissen neemt de Sportcommissie volgende beslissing:
Het feit van de afwezigheid van vier spelers is geen aanvaardbaar argument om de wedstrijd uit te stellen en
besluit dus om een forfait uit te spreken tegen de club Calypso.
De club Leuven wint de match met de stand van 0-10 en de Sportcommissie vraagt de toepassing van de
forfaitaire boete tegen de club Calypso.
Er ontstaat een discussie omtrent het officiële karakter van een mail.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om de Bond daaromtrent te raadplegen om een concreet
antwoord te hebben.
De secretaris staat erop om te verklaren dat alle wijzigingen aan de kalender slechts aangebracht worden,
wanneer hij een akkoord ontvangt via mail van beide betrokken clubs. Zolang hij slechts een advies heeft,
wijzigt hij niets.
Echter moeten mails die door Secretaris naar de, door de Taalkundige Bonden beschikbaar gestelde,
“Brievenbus” van de clubs worden verzonden als officieel beschouwd worden.
Alle mails die naar de verantwoordelijken waterpolo worden gestuurd met vraag van “bevestiging voor
ontvangst” moeten eveneens als officieel beschouwd worden.
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De vraag is, wanneer een club een mail naar het secretariaat verzendt, deze mail als officieel beschouwd kan
worden?
4. Belgisch Kampioenschap 2010-2011
De Sportcommissie herbekijkt de kalenderrooster voorgesteld door de secretaris en brengt nieuwe correcties
aan.
De 1/2 finale van de Beker van België is op datum van 12/03/2011 vastgesteld en de datum van de finale is op
zaterdag 01/05/2011 vastgesteld.
De Heer Guido CLAES stelt voor dat bij de organisatie van de Finale van de Beker van België, ofwel de finale
Benjamins ofwel de finale Eendjes zouden georganiseerd voor de start van de finale.
De Sportcommissie aanvaardt deze suggestie en zal aan de Bond vragen om dit punt in het Lastenboek van de
organisatie van de Beker van België weer toe te voegen.
De Sportcommissie besluit om de vier Afdelingen voor het Seizoen 2010-2011 te handhaven.
Een discussie begint over de organisatie van de Senior Eindronden in.
De Sportcommissie besluit voor het seizoen 2010-2011 om de eindroden Seniors op de volgende manier te
organiseren:
Afdeling I:
De vier eerst geklasseerde die na afloop van de reguliere fase van het Kampioenschap, zullen van “Play-offs”
spelen.
Deze “Play-offs” zullen door de drie eerst geklasseerde georganiseerd worden beginnende met de derde
vervolgens met de tweede en te eindigen met de eerste.
Deze “Play-offs” zullen in een zwembad met een minimale diepte van 1,80m heeft moeten gespeeld worden.
Na afloop van de reguliere fase zal de eerst geklasseerde een bonus van 3 punten hebben; de tweede een
bonus van 2 punten, de derde een bonus van 1 punt en de vierde geen bonus hebben.
Het team dat na afloop van de drie dagen “Play-offs” als eerste geklasseerd is, wordt “Kampioen van België”.
Voor de Afdelingen II - III en IV, het eerst geklasseerde team na afloop van de reguliere fase van het
Kampioenschap wordt “Kampioen van België” en promoveert automatisch naar de hogere afdeling.
Voor de Afdelingen I – II en III, het laatst geklasseerde team na afloop van de reguliere fase van het
Kampioenschap degradeert automatisch naar de lagere afdeling.
De Sportcommissie besluit eveneens om de manier van spelen te wijzigen voor het promoveren en
degraderen.
Promoveren en degraderen Afd. I en II:
Op het einde van de reguliere competitie speelt de voorlaatste in het klassement van Afd. I tegen de best
geklasseerde clubs na de eerste uit het klassement van uit Afd. II, die volgens de voorwaarden naar Afd. I
kunnen promoveren.
Deze voorwaarden zijn: Een club van de Afdeling II die reeds in Afdeling I wordt vertegenwoordigd, zal aan
deze “Play-offs” niet kunnen deelnemen.
Deze “Play-offs” zullen op de volgende manier georganiseerd worden:
De eerste dag: Bij de tweede best geklasseerde van de Afdeling II (na de eerste in het klassement) die voldoet
aan de hierboven vermelde voorwaarde;
De tweede dag: Bij de best geklasseerde van de Afdeling II (na de eerste in het klassement) die voldoet aan de
hierboven vermelde voorwaarde;
De derde dag: Bij de voorlaatste in het klassement van de Afdeling I.
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De wedstrijden van deze “Play-offs” zullen in de respectievelijke zwembaden van de organiserende clubs
gespeeld worden.
De eerst geklasseerde na afloop van deze “Play-offs” zal in Afdeling I spelen.
Promoveren en degraderen Afd. II en III:
Op het einde van de reguliere competitie speelt de voorlaatste in het klassement van Afd. II tegen de best
geklasseerde clubs na de eerste uit het klassement van uit Afd. III, die volgens de voorwaarden naar Afd. II
kunnen promoveren.
Deze voorwaarden zijn: Een club van de Afdeling III die reeds in Afdeling II wordt vertegenwoordigd, zal aan
deze “Play-offs” niet kunnen deelnemen.
Deze “Play-offs” zullen op de volgende manier georganiseerd worden:
De eerste dag: Bij de tweede best geklasseerde van de Afdeling III (na de eerste in het klassement) die voldoet
aan de hierboven vermelde voorwaarde;
De tweede dag: Bij de best geklasseerde van de Afdeling III (na de eerste in het klassement) die voldoet aan de
hierboven vermelde voorwaarde;
De derde dag: Bij de voorlaatste in het klassement van de Afdeling II.
De wedstrijden van deze “Play-offs” zullen in de respectievelijke zwembaden van de organiserende clubs
gespeeld worden.
De eerst geklasseerde na afloop van deze “Play-offs” zal in Afdeling II spelen.
Promoveren en degraderen Afd. III en IV:
Op het einde van de reguliere competitie speelt de voorlaatste in het klassement van Afd. III tegen de best
geklasseerde clubs na de eerste uit het klassement van uit Afd. IV, die volgens de voorwaarden naar Afd. III
kunnen promoveren.
Deze voorwaarden zijn: Een club van de Afdeling IV die reeds in Afdeling III wordt vertegenwoordigd, zal aan
deze “Play-offs” niet kunnen deelnemen.
Deze “Play-offs” zullen op de volgende manier georganiseerd worden:
De eerste dag: Bij de tweede best geklasseerde van de Afdeling IV (na de eerste in het klassement) die voldoet
aan de hierboven vermelde voorwaarde;
De tweede dag: Bij de best geklasseerde van de Afdeling IV (na de eerste in het klassement) die voldoet aan de
hierboven vermelde voorwaarde;
De derde dag: Bij de voorlaatste in het klassement van de Afdeling III.
De wedstrijden van deze “Play-offs” zullen in de respectievelijke zwembaden van de organiserende clubs
gespeeld worden.
De eerst geklasseerde na afloop van deze “Play-offs” zal in Afdeling III spelen.
Deze “Play-offs”, Titel Afdeling I en promoveren/degraderen zullen plaatsvinden op de volgende data:
PO1: Titel Afd.I: Zaterdag 08-05-2011
promoveren/degraderen: WE 07-08-09/05/2010
PO2: Titel Afd.I: Zaterdag 15-05-2011
promoveren/degraderen: WE 14-15-16/05/2010
PO3: Titel Afd.I: Zaterdag 22-05-2011
promoveren/degraderen: WE 21-22-23/05/2010
Op haar vergadering van 27/10/2009 stelde de Sportcommissie voor om de wedstrijd van de Supercup van
België te organiseren tijdens het weekend volgend op het laatste weekend van de finale ronden Seniors.
Dit voorstel werd bij de Bond op de laatste vergadering van de Sportcel voorgesteld en men had geen enkel
bezwaar.
De Sportcommissie stelt derhalve de datum van de Supercup 2010-2011 vast op zaterdag 28 juni 2011.
De winnaar van de Beker van België zijn de organisator ervan zal zijn.
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Op de laatste vergadering van de Sportcel, heeft de Sportcommissie op basis van de verklaringen die door
secretaris van de Sportcommissie wordt gegeven, voorgesteld om de manier te wijzigen om de “Beste speler”
van het seizoen 2010-2011 te kiezen.
Geen enkel bezwaar vanwege door de Sportcel.
De verkiezing van de “Beste Speler” zal op de volgende manier tot stand komen:
Aan het begin van het seizoen, zullen de clubs een reeks formulieren ontvangen die in de envelop tegelijk met
het wedstrijdblad moeten samengevoegd worden.
Er zal een formulier per wedstrijd zijn en het zal de coach van elk team zijn die nummer van twee spelers van
de tegenpartij zal aangeven.
Dit formulier zal door de scheidsrechters mee ondertekend worden.
Voor de Seizoen 2010-2011 zal de Sportcommissie geen afwijking meer toestaan voor de diepte van de
zwembaden.
Deelname van het nationale team “91-92”, de Heer Patrick Van PETEGHEM heeft daaromtrent nog geen
concreet antwoord ontvangen, het team zal dus niet aan het Kampioenschap deelnemen.
Deelname van het nationale team “94-95”, dit team zal aan het Kampioenschap Junior deelnemen.
5. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de brief van de Heer François DELEY (BZK).
Aangezien deze brief niet door de Secretaris of Voorzitter van de club wordt ondertekend, kan hij niet in
overweging genomen worden.
De Sportcommissie neemt kennis van de brief betreffende de scheidsrechter de Heer BAUDUIN die door de
club Moeskroen werd verzonden.
Deze brief moet door de CCS behandeld worden.
De Sportcommissie neemt kennis van Mail van de club Nieuwpoort betreffende de “Verenigingen van clubs”
voor het jeugdkampioenschap.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om hierop te antwoorden en ze mede te delen dat sinds juni 2009
de Bond de “Verenigingen van clubs” weigert.
6. Allerlei
De Heer Guido CLAES vraagt aan de secretaris dat voorlopig protocol van de vergadering binnen de vijf dagen
wordt opgemaakt.
De Heer Guido CLAES vraagt wanneer de vergadering voor de kalender zal plaatsvinden.
De Secretaris deelt de Sportcommissie mede dat deze vergadering voor op zaterdag 26 juni 2010 wordt
geprogrammeerd.
De Heer Guido CLAES stelt voor dat de leden van de Taalkundige Comités eveneens de Commissie kunnen
vertegenwoordigen bij de Finales, “Best Of Three”,…
De Sportcommissie deelt het mede dat dit vroeger reeds werd gedaan en dat nog kan gebeuren.
De Heer Guido CLAES stelt voor dat men aan het eind van het PV de open en afgehandelde actiepunten te
zetten.
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De Heer Patrick Van PETEGHEM heeft een slecht gevoel als gevolg van de laatste vergadering van de Sportcel.
Hij merkt op dat momenteel er weinig vooruitzichten zowel voor de Jonge nationale teams als voor het Senior
nationale team.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 25 mei 2010 – 18h00 – Brussel – Bondsbureel
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