Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 25 mei 2010 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Francis MERCIER, Voorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Stefan DAMMAN
Patrick VAN PETEGHEM
Robert VAN HECKE
Verontschuldigd: De Heren Guido CLAES, Ondervoorzitter; Patrick VAN PETEGHEM

1. Lezing en goedkeuring PV 27.04.2010
Na enkele correcties werd het PV van de vergadering van 27.04.2010 gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2009-2010
Kadetten A wedstrijd 7055 KZK – RBP van 02/05/2010
Brussels heeft de verplaatsing niet gemaakt.
De club KZK wint de wedstrijd met 10-0 en de Sportcommissie vraagt de toepassing van de forfaitaire boete
voor de club Brussels.
Miniemen A wedstrijd 8052 BZK – RSCM van 15/05/2010
Mechelen heeft de verplaatsing niet gemaakt.
De club BZK wint de match met 10-0 en de Sportcommissie vraagt de toepassing van de forfaitaire boete voor
de club Mechelen.
Kadetten C wedstrijd 7226 KvAZC 2 – ROSC van 16/05/2010
Oostende heeft de verplaatsing niet gemaakt.
De club BZK wint de match met 10-0 en de Sportcommissie vraagt de toepassing van de forfaitaire boete,
zonder de scheidsrechterskosten voor de club Oostende.
De club Wase heeft naar de secretaris getelefoneerd om mede te delen dat bij hun éérste “Best Of Three”
wedstrijd tegen het team B van Antwerpen, een “Junior” speler aan de wedstrijd heeft deelgenomen hoewel
hij hetzelfde weekend met het A team heeft gespeeld, wat in strijd is met het reglement.
De secretaris deelt de Commissie mede dat hij het wedstrijdblad nooit heeft ontvangen dat volgens de
verantwoordelijke van de club Antwerpen wel degelijk werd verzonden. De club Antwerpen heeft een kopie
van het blad verzonden dat in hun bezit is gebleven, maar dat is onleesbaar.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om contact met de club Wase op te nemen om een kopie van hun
exemplaar te verkrijgen teneinde zich te kunnen uitspreken.
De secretaris merkt op aan de Commissie dat hij problemen ondervindt met de automatische sancties.
Vele scheidsrechters vermelden ze niet meer op het wedstrijdblad en de Tuchtcommissie stelt dat dit niet
meer noodzakelijk is, maar voor de secretaris maakt dit het werk voor de opvolging van deze automatische
sancties complexer.
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De Heer Francis Mercier stelt voor dat de drie Commissies - Sport, Scheidsrechters en Discipline - op een
vergadering in augustus samenkomen teneinde klaarheid over de richtlijnen te krijgen voor het seizoen 20102011.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011
De Sportcommissie herleest en corrigeert het document “Algemeen Principe 2010-2011” evenals het
document “Beker van België 2010-2011”.
4. Post
De Sportcommissie neemt kennis van mail van de Heer Dirk POELMANS, collega van de Tuchtcommissie.
De Sportcommissie zal de voorstellen voor het volgende seizoen bestuderen en zal discussiëren over sommige
punten met de betrokken Commissie op de gemeenschappelijke vergadering van augustus.
5. Allerlei
De Heer Stefan DAMMAN vraagt dat de aanduidingen van de scheidsrechters worden meegedeeld aan de
Sportcommissie opdat laatstgenoemde een advies kan geven betreffende de graad van moeilijkheid van
zekere wedstrijden.
De Heer Stefan DAMMAN deelt de Sportcommissie mede dat zij op hun vergadering van het Sportcomité VZF
hebben gediscussieerd over de Nationale teams en zij het jammer vinden te laat over de data van de
internationale toernooien werden ingelicht.
De Heer Robert VAN HECKE vraagt dat de “Jeugd” scheidsrechters meer worden gevolgd.
De Heer Francis MERCIER vraagt of er een opvolging was van de vergadering van 14/10/2009 met de clubs van
Afdelingen I en II.
De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mee dat hij afwezig zal zijn van 01/06 tot 10/06 en dat de
Heer Guido CLAES tijdens deze afwezigheid hem vervangt.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 22 juni 2010 – 18h00 – Brussel – Bondsbureel
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