Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 26 oktober 2010 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Francis MERCIER, Voorzitter; Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan
DAMMAN;
Uitgenodigd:
Freddy HOSTE (TCWP) – Gimi FOGOLIN (TCWP) – Dirk POELMANS (TCWP) – Léon MERLOT (CCS) –
Paul KNOCKAERT (CCS)
Verontschuldigd: Heren Pierre GEERAERTS; Patrick VAN PETEGHEM;
1. Lezing en goedkeuring PV 04.10.2010
Het PV van de vergadering van 24.08.2010 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Loting Beker van België – 1/8 Finales
BC22
Kortrijk
BC23
WP Kortrijk (+5)
BC24
Aalst (+15)
BC25
Brussels
BC26
La Louvière A
BC27
Wase
BC28 La Louvière B (+10)
BC29
Brugge

Tielt (+5)
Antwerpen A
Moeskroen
Mechelen
Gentse
Eeklo
Doornik
Antwerpen B

De wedstrijden zullen tijdens het weekend van 26-27-28/11/2010 gespeeld worden.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011
De Heer Francis MERCIER vraagt aan de Heer Guido CLAES om een verslag van de drie eerste vergaderingen te
geven betreffende de “Hervorming van het Kampioenschap en de Beker van België”.
Op de drie eerste vergaderingen waren weinig clubs vertegenwoordigd.
Op de derde vergadering, werden drie werkgroepen opgericht: “Competitie” – “Nationaal” en “Reglement”.
Een verslag van de drie vergaderingen zal verzonden worden naar alle leden van de Commissie en het Comité
alsmede naar medewerkers aan de werkgroepen.
In dit verslag zal men een uitvoerige toelichting vinden van de rol van de drie werkgroepen.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris wat de situatie is i.v.m. de wedstrijden die op de gereserveerde
dagen voor de regionale en Nationale trainingen zijn geprogrammeerd.
Bepaalde clubs hebben regelingen kunnen gevonden, andere clubs willen de datum of het uur van de
wedstrijd niet veranderen.
De Commissie vraagt aan de secretaris om bij deze clubs elke keer aan te dringen dat de wedstrijden worden
georganiseerd op uren die de spelers of speelsters toelaten om aan de trainingen deel te nemen. De
wedstrijden kunnen gepland blijven op de aanvankelijke datum maar de clubs moeten zich ertoe verbinden
dat hun spelers of speelsters aan de regionale of nationale trainingen kunnen deelnemen.
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Miniemen wedstrijd Blankenberge – Oostende van 31/10/2010.
De club Oostende heeft de verplaatsing niet gemaakt.
De secretaris legt aan de Commissie een email voorde Heer Patrick TANGHE – waterpolo verantwoordelijke
van de club Oostende.
In deze email vermeldt hij dat op zijn kalender de wedstrijd op zondag 24/10/2010 werd geprogrammeerd.
De Heer Patrick TANGHE stelt de Commissie voor de wedstrijd te spelen en dat de club Oostende zich ertoe
verbindt om alle kosten betreffende de wedstrijd voor hun rekening te nemen.
De secretaris bevestigt dat op de ontwerpkalender die voor de kalendervergadering werd verzonden foutief
stond aangegeven Di./Zo. 23/10.
Op de kalendervergadering werd de secretaris op deze schrijffout attent gemaakt waarna laatstgenoemde dit
verbeterd heeft op Sa./Za. 23/10.
Hij deelt de Commissie eveneens mede dat bij het verzenden van de definitieve kalender alsmede bij de
scheidsrechters aanduidingen van oktober de juiste datum werd aangegeven.
De Sportcommissie besluit na kennis genomen te hebben van de drie correcties die aan de kalender werden
aangebracht om een forfait uit te spreken tegen de club Oostende.
De club Blankenberge wint de wedstrijd met de stand van 10-0 en de Sportcommissie vraagt aan de Bond de
toepassing van de forfaitaire boete tegen de club Oostende.
4. Ontmoeting met de Tuchtcommissie en Centrale Commissie van Scheidsrechters
De Heer Francis MERCIER bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.
Het woord wordt in eerste instantie aan de Tuchtcommissie gegeven (TC).
De TC vraagt aan de Centrale Scheidsrechters Commissie (CCS) om bij de scheidsrechters er op aan te dringen
dat zij de “Automatische Sanctie” mededelen op het wedstrijdblad zodra zij een verslag moeten maken voor
een brutaliteit, een rode kaart of onbeleefdheid jegens de scheidsrechter.
De TC vraagt aan de CCS om aan te dringen bij de scheidsrechters dat zij bij het opstellen van een verslag ter
zake zo nauwkeurig mogelijk zijn daar wanneer zij zich over een herhaling van de feiten moeten uitspreken, de
speler voor dezelfde fouten moet bestraft worden.
Het woord wordt vervolgens aan de Centrale Commissie van de Scheidsrechters gegeven.
De CCS wijst de Sportcommissie erop dat de instructies die aan de scheidsrechters werden gegeven voor de
controle van de identiteitskaarten, niet genoeg duidelijk zijn.
De CCS merkt op dat de “redelijke” termijnen voor het versturen van de scheidsrechtersverslagen
nietszeggend zijn en dat zij bij de scheidsrechters zal aandringen opdat het scheidsrechtersverslag binnen de 2
werkdagen worden verstuurd naar de Bond die op het weekend van kampioenschap volgen.
De CCS deelt de Sportcommissie mede dat vanaf het seizoen 2011-2012 de dubbele arbitrage van toepassing
zal zijn bij de wedstrijden van Afdeling 1 en 1 Reserve, Afdeling 2 en 2 Reserve, Junioren, alle wedstrijden van
de Beker van België en bij de verschillende “Play-Offs”, “Best of Three” en eindronden “jeugd”.
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De Heer Dirk POELMANS laat aan de CCS vaststellen dat in de andere landen, de scheidsrechters streng
optreden ten opzichte van het gedrag van de verdediger tegenover de midvoor.
Hij vraagt aan de CCS of het niet mogelijk zou zijn om aan de Belgische scheidsrechters te vragen om strenger
op te treden ten opzichte van het gedrag van de verdediger tegenover de midvoor.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 23 november 2010 – 18h00 – Brussel – Bondsbureel
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