Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 23 november 2010 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN; Pierre GEERAERTS; Gimi
FOGOLIN (vervangt de Heer MERCIER F.)
Verontschuldigd: Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Patrick VAN PETEGHEM
1. Inleiding
De Heer Francis MERCIER is wegens gezondheidsredenen verontschuldigd.
De Sportcommissie wenst hem een vlug herstel.
De Heer Guido CLAES neemt het voorzitterschap van de vergadering.
2. Lezing en goedkeuring PV 26.10.2010
Het PV van de vergadering van 26.10.2010 wordt gelezen en goedgekeurd.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011 - Post
Senior wedstrijd Afd III 3027 Soignies – Blankenberge van 20/11/2010
De club Blankenberge had niet genoeg spelers om de verplaatsing te maken en heeft forfait gegeven voor de
wedstrijd.
De Sportcommissie bekrachtigt dit forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete maar
zonder de scheidsrechterskosten.
De Sportcommissie neemt kennis van de email van de scheidsrechter TIMMERMAN die de aandacht vestigt op
nalatigheden bij de ontvangst van de scheidsrechters door de club Strombeek alsmede van het niet goed
functioneren van de wedstrijdtafel.
De Sportcommissie neemt kennis van het bezwaar van de club Moeskroen betreffende de wedstrijd van
Afdeling I Antwerpen A - Moeskroen van 13/11/2010.
De Sportcommissie is van mening dat dit door de Centrale Scheidsrechters Commissie behandeld moet
worden.
De Sportcommissie merkt op dat er geen verslag van de scheidsrechters is over de feiten die de club
Moeskroen verwijt aan de club Antwerpen en dat alles suggestief is.
De Sportcommissie neemt kennis van de aangetekende brief van de club Kortrijk in antwoord op de
aangetekende brief die door de Sportcommissie werd verzonden.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om met de club Kortrijk contact op te nemen opdat hij alle clubs
van het kampioenschap verwittigen van het defect.
De secretaris legt aan de Sportcommissie een email voor van de club Brugge die mededeelt dat de miniemen
wedstrijd Brugge - Dendermonde van 13/11/2010 niet kon gespeeld worden door het feit dat het zwembad als
gevolg van een andere activiteit bezet was.
De secretaris merkt op aan de Sportcommissie dat de email die werd verzonden door de directie van het
zwembad naar de club Brugge dateert van 15/11/2010.
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De secretaris wijst de Sportcommissie erop dat hij slechts werd ingelicht over het feit dat de wedstrijd niet
werd gespeeld bij de communicatie op zondag van de resultaten.
Ten gevolge van de vier gebeurtenissen hierboven, vraagt de Sportcommissie aan de secretaris om naar alle
clubs opnieuw de instructies te verzenden.
Wedstrijd Afd. 2 Res 2124 CCM – WPK van 30/10/2010 - Gebruik van valse namen door WP Kortrijk
Aanwezig: Heren Guido CLAES, Voorvoorzitter – Pierre LEDENT, Secretaris – Stefan DAMMAN – Pierre
GEERAERTS – Gimi FOGOLIN (Vervanger De Heer MERCIER)
Verontschuldigd: Heren Francis MERCIER, Voorzitter – Bert COUCKE, Kapitein en Vertegenwoordiger van de
club van WP Kortrijk bij de wedstrijd, Stefaan VRIELINCK, Scheidsrechter
Op verzoek van de Tuchtcommissie heeft de Sportcommissie vandaag, dinsdag 23 november 2010, de zaak
wat betreft het gebruik van valse namen door de club WP Kortrijk bij de wedstrijd in kwestie bestudeerd.
Na kennis genomen te hebben van het verslag van de scheidsrechter, van het wedstrijdblad en de
aangetekende brief van de club WP Kortrijk, neemt de Sportcommissie de volgende beslissingen:




De club WP Kortrijk verliest de wedstrijd met forfait. De Sportcommissie vraagt aan de bond de
toepassing van de forfaitaire boete.
De Sportcommissie vraagt aan de Tuchtcommissie om de spelers, Arne CARON en Simon DEVOS, van
WP Kortrijk te horen en te sanctioneren voor het gebruik van een valse naam.
De Sportcommissie vraagt aan de Tuchtcommissie om de club WP Kortrijk te horen en te sanctioneren
voor het gebruik van valse namen bij de wedstrijd in kwestie gezien de Sportcommissie meent dat dit
neerkomt op bedrog en dat met negen spelers de wedstrijd ook kon gespeeld worden.

Kosten ten laste van de club WP Kortrijk.
4. Allerlei
De Heer Wouter GEORGES die aanwezig was op het begin van de vergadering deelt de Sportcommissie mede
dat de club Antwerpen kandidaat is voor de organisatie van het Jeugd kwalificatietornooi voor de Europese
Kampioenschappen.
Dus zal België zich kandidaat stellen voor de organisatie.
De Secretaris van de Sportcommissie merkt van zijn kant op dat hij geen enkel antwoord heeft ontvangen op
het verzoek voor kandidaturen dat naar de clubs werd verzonden op 02/11/2010.
De LEN beslissing zal eind december/begin januari bekend worden gemaakt.
De Heer Guido CLAES stelt voor, van zodra de Commissie op de hoogte is dat België het organiserend land is,
een vergadering te beleggen met de Bond, de Sportcommissie, de Sportcomités FFBN/VZF, de CCS en de
kandidaat club voor de organisatie.
De Heer Alain van HOSSCHE zal zijn ontslag als manager van het VZF team geven maar vraagt om manager van
het nationale team “92-93” te kunnen blijven.
De Sportcommissie ziet hierin geen enkel probleem.
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De Heer Guido CLAES, als sponsor en leverancier van het materiaal, deelt de Sportcommissie mede dat hij een
uirusting zal leveren aan de gekwalificeerde spelers en niet aan alle spelers die voor de trainingen worden
geselecteerd.
Tot nu toe heeft hij van de trainer nog altijd niet de namen van de gekwalificeerde spelers ontvangen.
De Sportcommissie zal de HEREN GRANCEROF en FULGEANU uitnodigen op de volgende vergadering.
De Heer Guido CLAES overhandigt aan de Sportcommissie een kalendervoorstel voor het seizoen 2011-2012.
Hij stelt de Sportcommissie voor om dit voorstel te analyseren en om een definitieve rooster mee te delen aan
de clubs voor februari 2011 opdat deze laatste de reserveringen van zwembaden kunnen uitvoeren.
De Sportcommissie besluit om haar volgende vergadering de dinsdag 14/12/2010 om 18:30 uur te beleggen.
De Sportcomités FFBN en VZF zullen dezelfde dag op dezelfde plaats bijeenkomen.
Om 18:45 uur zal de loting van 1/4 Finale van de Beker van België plaatsvinden.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 14 december 2010 – 18h00 – Brussel – Bondsbureel
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