Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 04 oktober 2010 te Brussel, Bondsbureel

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

1. Inleiding
De vergadering van 28/09/2010 is tot maandag 04/10/2010 uitgesteld moeten worden ten gevolge van een
persoonlijke aangelegenheid van de secretaris.
De ontmoeting met de andere Commissies wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van de
Sportcommissie d.w.z 26/10/2010.
De Heer Francis MERCIER bedankt de Commissie voor hun goede wensen en in het bijzonder de Heer Guido
CLAES voor het interim voorzitterschap dat hij heeft vervuld.
2. Lezing en goedkeuring PV 24.08.2010
Het PV van de vergadering van 24.08.2010 werd gelezen en goedgekeurd.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011
De 1/4 Finale van de Beker van België wordt op het laatste weekend van de vakantie van Kerstmis
geprogrammeerd.
Op verzoek van verschillende clubs, besluit de Sportcommissie om dit weekend van een week uit te stellen.
De 1/4 Finale van de Beker van België zal dus doorgaan op het weekend van 14-15-16/01/2011.
De Sportcommissie heeft een mail van de Heer Wouter GEORGES ontvangen - namens de Raad van bestuur
van de KBZB - die vraagt om de datum van de Finale van de Beker van België te verplaatsen daar deze tegelijk
is geprogrammeerd met de Open Kampioenschappen van België van Zwemmen.
De Sportcommissie besluit om de Finale van de Beker van België een week uit te stellen en zal gespeeld
worden op zaterdag 07/05/2011.
Deze verandering van datum verplicht de Sportcommissie om ook de data van de Play-Offs en de Super Beker
van België te verplaatsen.
Ziehier de nieuwe kalender:
PO1 : WE 13-14-15/05/2011
PO2 : WE 20-21-22/05/2011
PO3 : WE 27-28-29/05/2011
Super Beker van België: Zaterdag 06/06/2010
Een mail zal naar de clubs verzonden worden om ze in te lichten over deze twee belangrijke veranderingen.
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Op de kalendervergadering had de Sportcommissie de clubs meegedeeld die zij nog vóór het begin van de
competitie de regels van het einde van het Kampioenschap van de Afdeling 3, dat met negen teams gespeeld
wordt, zou mededelen.
Deze mededelingen zijn:
Omdat voor het seizoen 2011-2012 de Afdeling 3 naar 10 teams evolueert, zal de laatste geklasseerde van de
Afdeling 3 niet automatisch degraderen en zal de eerst geklasseerde uit de Afdeling 4 automatisch
promoveren naar Afdeling 3.
Daarom zal het team dat op de negende plaats eindigt in Afdeling 3 de “Play-Offs” spelen met de teams 2,3 en
4 uit de Afdeling 4.
De winnaar van deze “Play-Offs” zal in Afdeling 3 spelen.
Deze tekst is slechts een aanpassing van de instructies naar aanleiding van vragen bij inschrijvingen van het
Kampioenschap.
De secretaris stelt de volgende vraag aan de Sportcommissie:
Er is een richtlijn die zegt dat een team geen Afdeling kan stijgen als zijn club reeds een team in de hogere
Afdeling heeft spelen.
Wat dan als een club van een hogere Afdeling naar een lagere Afdeling zakt en dat in deze lagere Afdeling een
team van de club reeds aanwezig is?
De Sportcommissie stelt voor om deze vraag op de agenda van een van de werkgroepen te zetten die
“Hervorming van het Kampioenschap en de Beker” zal bekijken.
4. Post
De Heer Francis MERCIER stelt de Commissie in kennis dat hij een mail van de Bond heeft ontvangen
betreffende het ongeval van de Heer Angie DE BRUYNE (ENL) bij de wedstrijd “Best Of Three” Leuven – La
Louvière B.
Deze mail deelt ons mede dat de Bond de zaak in handen neemt.
5. Allerlei
De Heer Pierre GEERAERTS zal de Sportcommissie van vertegenwoordigen op zaterdag 09/10/2010 in
Moeskroen op de Super Cup wedstrijd.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM, technische Directeur, komt terug op het feit dat er altijd wedstrijden zijn die
op de dagen van Nationale en Regionale trainingen worden geprogrammeerd.
Een mail zal verzonden worden naar de betrokken clubs opdat zij nieuwe data kunnen voorstellen om deze
wedstrijden te programmeren.
De Sportcommissie besluit dat de derde dag van “Best Of Three” Dames zal gespeeld worden op zaterdag als
deze moet gespeeld worden.
De Heer Patrick Van PETEGHEM stelt de Sportcommissie in kennis dat op de Vergadering van de Sportcel hij zal
vragen wat de toekomst van het team “94-95” zal zijn.
Als er geen “Internationale” Competitie voor de “94-95” is, zal men tot 2012 moeten wachten om een nieuw
team in de categorie “93-94” op te lijnen.
In dat geval stelt de Heer Patrick Van PETEGHEM voor om spelers geboren in ‘93 op te nemen in de kern van
het team “91-92” dat aan het huidige kampioenschap Juniors deelneemt.
Gezien de wedstrijden van het team “91-92” in het kampioenschap van de eerste Afdeling niet officieel zijn,
deelt hij de Sportcommissie mee dat hij een aantal “beloften onder 23 jaar” in dit team zal opnemen.
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De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om een mail te verzenden naar de clubs om ze mee te delen dat
de “SIS” kaart niet als document van identificatie van de speler bij de wedstrijd gebruikt kan worden.
De Heer Pierre GEERAERTS geeft een verslag van de twee eerste vergaderingen betreffende de “Hervorming
van het Kampioenschap en de Beker”.
De aanwezige leden van de Commissie betreuren het dat er weinig clubs vertegenwoordigd waren.
Een derde vergadering werd op 23 oktober 2010 om 10:00 uur in Mechelen belegd.
Op deze vergadering zal men de verschillende werkgroepen oprichten:
A) Hervorming van het “Senior” Kampioenschap, sportreglementen en organisatie;
B) Hervorming van het “Jeugd” Kampioenschap, sportreglementen en organisatie;
C) Hervorming van de Beker van België;
D) Nationale Teams: Doelstellingen op lange termijn.
E) Handboek waterpolo
Aan deze vijfpunten, zullen nog andere punten op de vergadering toegevoegd kunnen worden.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 26 oktober 2010 – 18h00 – Brussel – Bondsbureel
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