Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 25 januari 2011 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN; Pierre
GEERAERTS; Patrick VAN PETEGHEM
Verontschuldigd: De Heer Francis MERCIER, Voorzitter
1. Inleiding
De Heer Francis MERCIER door vanwege gezondheidsredenen van zijn echtgenote verontschuldigd.
De Sportcommissie wenst haar een vlug herstel.
De Heer Guido CLAES neemt het voorzitterschap waar van de vergadering.
2. Lezing en goedkeuring PV 14.12.2010
Het PV van de vergadering van 14.12.2010 wordt gelezen en goedgekeurd.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011 – Post
Wedstrijd Afd. II/II Res 2040/2140 WP Kortrijk – Calypso
De Sportcommissie heeft kennis genomen van de uitwisseling van e-mails tussen beide clubs; geluisterd naar
de verklaringen van de secretaris de Heer P. Ledent en de Heer St. Damman over de telefoongesprekken die zij
hebben gehad met de clubs; de Sportcommissie neemt de beslissing om de wedstrijd te laten spelen en dit
met inachtneming de geest van sportiviteit.
Deze wedstrijd dient vóór 31/03/2011 gespeeld te worden, indien niet zullen beide clubs de reglementaire
forfait- boete opgelegd krijgen die eruit voortvloeit.
Speler ROUFFA Thibeau (KHZS)
Deze speler - Miniem - die op de spelerslijst staat, heeft aan alle wedstrijden «Kadetten» deelgenomen zonder
in bezit te zijn van een vergunning.
Een e-mail werd naar de club verzonden om een verklaring te verkrijgen.
De club Hasselt wijst erop dat het een administratief probleem binnen de club is en dat de situatie wordt
geregeld.
De Sportcommissie vraagt aan de Secretaris om een e-mail te verzenden naar de club Hasselt zodat de situatie
voor 12/02/2011 wordt geregeld.
Wedstrijd Afd. II Res 2135 Antwerpen B – Strombeek - Gebruik van een valse naam
De Heer FLAMAND Jean-Philippe, kapitein en vertegenwoordiger van de club Strombeek, heeft zich
verontschuldigd.
Er was niemand om de club Strombeek te vertegenwoordigen.
De scheidsrechter is verontschuldigd.
Na kennis van het verslag van de scheidsrechter genomen te hebben, besluit de Sportcommissie dat de club
Strombeek de wedstrijd met Forfait verliest en vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete
voor Forfait.
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De Sportcommissie vraagt aan de Tuchtcommissie om de speler FRIARD Kevin (SCSG) te verhoren en te
sanctioneren voor het feit een valse naam gebruikt te hebben.
De Sportcommissie vraagt aan de Tuchtcommissie om de club Strombeek te verhoren 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 tien spelers de wedstrijd ook kon gespeeld worden.
4. Kwalificatie Tornooi Europese Kampioenschappen «Juniors» (94/95)
De Heer Wouter GEORGES deelt officieel mee dat België als organiserend land voor een kwalificatie tornooi
voor de Europese Kampioenschappen «Juniors» (94/95) werd weerhouden.
De Heer Wouter GEORGES stelt de Sportcommissie in kennis van het werk dat hij reeds uitgevoerd heeft en
geeft toelichting over de organisatie en de promotie van dit weekend.
Dit tornooi zal plaatsvinden in het weekend van 08-09-10/04/2011.
Derhalve besluit de Sportcommissie om de kalender van het kampioenschap op de volgende manier te
wijzigen:
• Alle «Seniors» wedstrijden van dit weekend zullen uitgesteld worden tot het weekend van 29-30/04 01/05/2011.
• Alle «junioren» wedstrijden zullen op een andere datum na overeenkomst van de betrokken clubs
gespeeld moeten worden.
• De volgende «Dames» wedstrijden zullen op een andere datum na overeenkomst van de betrokken
clubs gespeeld moeten worden:
5028 Gentse – Calypso
5029 Eeklo - Kindervreugd
• De volgende «Kadetten» wedstrijden zullen op een andere datum na overeenkomst van de betrokken
clubs gespeeld moeten worden:
7019 Mechelen - Seraing
7128 La Louvière - Merksem
7320 Gentse - Tournai
• De volgende «Miniemen» wedstrijden zullen op een andere datum na overeenkomst van de betrokken
clubs gespeeld moeten worden:
8019 Eeklo – Brugge
8128 Kindervreugd – Leuven
8229 Mouscron - Tournai
De Heer Guido CLAES heeft reeds een informele vergadering met verantwoordelijken van de club Antwerpen de HEREN VAN VRIES Tony en LIVENS Emiel - gehad.
De club Antwerpen heeft de Heer Guido CLAES medegedeeld dat zij voor dit tornooi een nieuwe elektronische
chrono zullen aankopen.
De club Antwerpen heeft aan de Sportcommissie gevraagd dat zij de volgende verzoeken bij de Centrale
Commissie van de Scheidsrechters indient:
• Scheidsrechters aanstellen die als grensrechters dienst zullen doen;
• Officials voor de tafel aanstellen. Deze laatste zullen zich met de tijdwaarneming en het secretariaat
moeten bezighouden. Bovendien dienen deze Officials kennis van het Engels te hebben.
De leden van de Sportcommissie zullen de veiligheid tijdens de wedstrijden op zich nemen en dit met de hulp
van enkele leden van andere Sportcomissies.
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5. Allerlei
De Heer Wouter GEORGES deelt de Sportcommissie mee dat ten gevolge van een oordeel van de rechtbank
van Brussel, de Bond wordt verplicht om te aanvaarden dat «minderjarig» spelers die niet in regel zijn met een
verblijf op Belgisch grondgebied aan het Kampioenschap van België Waterpolo kunnen deelnemen.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM vraagt dat men onderzoekt bij de zwembaden of trainingsuren op
zaterdagochtend –van 09:00 uur tot 12:00 uur - voor het team «93/94» te verkrijgen zijn.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM deelt de Sportcommissie mee dat België een uitnodiging heeft ontvangen om
aan het tornooi «Six Nations» deel te nemen.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM deelt de Sportcommissie mee dat de Heer Dan BALANOV de zich wil
bezighouden met de selectie «Seniors» op voorwaarde dat de Bond voor het tornooi inschrijft.
De Heer Stefan DAMAN merkt op dat zekere clubs gevraagd hebben dat men nog slechts 5 spelers
onderstreept die niet aan de wedstrijd «Reserve» zullen deelnemen.
Een discussie wordt daaromtrent geopend maar er is nog niet geen beslissing genomen.
De Heer Guido CLAES overhandigt het verslag van het werkgroep «Kampioenschap» over de hervorming van
het Kampioenschap Waterpolo aan de leden van de Commissie.
Deze hervorming is hoofdzakelijk gericht op het einde van het kampioenschap, Beker van België - Heren en
Dames (als er voldoende teams zijn), en het «Jeugd» Kampioenschap.
Hij stelt voor dat de Heer Stéphane DIEU de Franstalige clubs samenbrengt om de uitleg over deze hervorming
te geven en dat hijzelf hetzelfde zal doen met de Nederlandstalige clubs.
Als zij vaststellen dat de clubs deze hervorming een gunstig standpunt innemen, stelt hij voor dat men met
deze hervorming begint in het seizoen 2011-2012.
De Heer Guido CLAES overhandigt eveneens aan de leden van de Commissie een aangepast kalendervoorstel
volgens het hervormingsproject.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 22 februari 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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