Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 14 december 2010 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN; Pierre
GEERAERTS; Gimi FOGOLIN (vervangt de Heer MERCIER F.); Patrick VAN PETEGHEM
Uitgenodigd: De Heer Cornel GRANCEROF
Verontschuldigd: Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Niculae FULGEANU (Uitgenodigd)
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 over.
2. Lezing en goedkeuring PV 23.11.2010
Het PV van de vergadering van 23.11.2010 wordt gelezen en goedgekeurd.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011 – Post
De Sportcommissie neemt kennis van de beslissing van de CCS betreffende het bezwaar van de club
Moeskroen over de match KAZSC - RDM van 13/11/2010.
De CCS is van mening dat er geen scheidsrechterlijke fouten gemaakt zijn en dat de wedstrijd niet opnieuw
moet gespeeld worden.
De Sportcommissie bespreekt het moment waarop men een beslissing moet nemen om de wedstrijden
vanwege het slechte weer uit te stellen.
De Sportcommissie is van mening dat men dagelijks de evolutie van het weerbericht moet volgen en besluit als
volgt:
•
Voor de wedstrijden van vrijdag, zal de beslissing uiterlijk om 13:00 uur meegedeeld worden;
•
Voor de wedstrijden van zaterdag, zal de beslissing uiterlijk om 10:00 uur meegedeeld worden;
•
Voor de wedstrijden van zondag, zal de beslissing uiterlijk om 10:00 uur meegedeeld worden.
Door het kwalificatietornooi voor het nationale jeugd team “94/95”, brengt de commissie enkele wijzigingen
aan de kalender van het einde van het Kampioenschap.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om deze nieuwe kalender op te stellen en mee te delen aan de
clubs opdat zij maatregelen kunnen nemen.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris de oproep er bij te voegen aan de clubs voor de kandidaturen voor
het inrichten van de verschillende eindronden.
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4. Beker van België – Loting 1/4 Finales
BC 30
BC 31
BC 32
BC 33

Brugge (+5)
Eeklo
La Louvière A
Tournai

Mechelen
Antwerpen A
Kortrijk
Mouscron

Deze wedstrijden zullen het weekend van 14-15-16/01/2011 zich spelen.
5. Ontmoeting met de HEREN VAN PETEGHEM en GRANCEROF
De HEREN Van Peteghem en Grancerof stellen de voorbereidingskalender voor, voor het team “94/95” voor
het Europese Kwalificatietornooi “Youth”.
Derhalve zullen enkele wedstrijden van de kampioenschappen verplaatst moeten worden.
De Secretaris van de Sportcommissie zal met de betrokken clubs contact opnemen zodra hij in bezit is van het
definitieve kalender van de voorbereiding.
De voorbereiding zal met een stage in Eeklo beginnen tijdens het weekend van 08-09/01/2011.
Zondag 09/01/2011 zullen de ouders van de spelers, op het einde van de stage, op een vergadering
uitgenodigd worden om het voorbereidingsprogramma voor te stellen.
De Sportcommissie stelt voor om de betrokken jeugdtrainers eveneens uit te nodigen.
De secretaris van de Sportcommissie zal begin januari een uitnodiging naar de clubs verzenden.
6. Allerlei
De Heer Guido CLAES overhandigt aan de leden van de Sportcommissie een nieuw concept van de kalender
voor het Kampioenschap 2011-2012.
Dit concept is gebaseerd op de suggesties gedaan door de werkgroep betreffende de hervorming van het
Kampioenschap.
Dit concept zou uiterlijk eind februari 2011 aan de clubs moeten meegedeeld worden.
Volgens de voorstellen die door de werkgroep en de Heer Guido CLAES zijn ingediend, zou de nieuwe formule
reeds voor het Kampioenschap 2011-2012 van toepassing kunnen zijn maar eerst zullen de reglementen
moeten aangepast worden.
Als dat niet haalbaar kan zijn, zal de nieuwe formule tijdens het seizoen 2012-2013 gelanceerd worden.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 25 januari 2010 – 18h00 – Brussel – Bondsbureel
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