Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 22 juni 2010 te Brussel, Bondsbureel

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

1. Lezing en goedkeuring PV 25.05.2010
Het PV van de vergadering van 25.05.2010 gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2010-2011
De Sportcommissie herleest en corrigeert het document “Regeling 2010-2011 voor de kampioenschappen
Dames, Junioren, Kadetten en Miniemen”.
De Sportcommissie besluit om de halve finales van het kampioenschap Kadetten op de volgende manier te
organiseren: A1 - B1/C1 - D1.
Deze halve finales zullen tijdens het weekend van 15-16-17/04/2011 in een neutraal zwembad plaatsvinden
waarvan de minimale diepte 1,80m is.
De winnaars zullen voor de titel spelen en dit op de dag van de finale van de Beker van België.
De Sportcommissie besluit dat op de dag van de finale van de Beker van België er nog alleen een wedstrijd
voor de eerste plaats zal gespeeld worden.
3. Post
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de Sportcel waterpolo.
De Sportcommissie neemt kennis van de email van de Heer Wouter GEORGES betreffende de toelating van de
scheidsrechters om de identiteitskaarten te controleren bij de matches.
De Sportcommissie neemt kennis van de email van de CCS betreffende de opleiding voor Officials en
Scheidsrechters.
De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mede dat hij een aangetekend schrijven heeft ontvangen
van een speler van La Louvière, de Heer Angie van BRUYNE.
De Nationale Bond en de Regionale Federaties hebben deze eveneens ontvangen.
Dit schrijven betreft een ongeval bij de wedstrijd “Best of Three” Leuven – La Louvière B van 02/05/2010.
Deze brief zal door de Nationale Bond onderzocht worden.
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de Heer Pierre GEERAERTS betreffende de derde dag van
de “Best of Three” in Afdeling I.
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4. Allerlei
Op verzoek van de Nationale Technische Directeur, steunt de Sportcommissie de vraag om een
voorinschrijving te doen voor het Europese Kampioenschap 2011 in de categorie “94-95-96”; dat dient vóór
15/07/2010 gedaan te worden.
Met het oog hierop zal de Heer Francis MERCIER op donderdag 23 juni 2010 met de Heer Wouter GEORGES
contact opnemen teneinde het standpunt van de Sportcommissie bij KBZB bekend te maken.
De Sportcommissie besluit dat de inschrijvingen voor Benjamins en Eendjes vóór 10/09/2010 zullen moeten
gebeuren en de kalendervergadering op 25/09/2010 zal plaatsvinden.
Het VZF Sportbestuur deelt de Commissie mede dat er 3 “neutrale” kandidaten zijn om aan de werkgroep deel
te nemen die de nieuwe formule van het Kampioenschap zal opmaken.
De 14/11/2010, zal een trainingswedstrijd tegen Engeland georganiseerd worden in Brugge met de jongeren
van de categorieën: “minder dan 20 jaar”, “minder dan 17 jaar” en “minder dan 16 jaar”.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 24 augustus 2010 – 18h00 – Brussel – Bondsbureel
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