Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 22 februari 2011 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Stefan DAMMAN; Pierre GEERAERTS
Verontschuldigd: De Heer Patrick VAN PETEGHEM
Genodigde: De Heer Robert VAN HECKE, Voorzitter Sportcomité VZF
1. Inleiding
De Heer Francis MERCIER bedankt de Heer Guido Claes voor het waarnemen tijdens de vorige vergaderingen
evenals de leden van de Sportcommissie voor hun medeleven.
2. Lezing en goedkeuring PV 25-01-2011
Het PV van de vergadering van 25-01-2011 wordt gelezen en goedgekeurd.
3. Belgisch Kampioenschap 2010-2011 – Post
Wedstrijd Kadetten D 7311 Moeskroen – Doornik van 30/01/2011
Bij gebrek aan spelers heeft de club Doornik de verplaatsing naar Moeskroen niet kunnen maken.
De secretaris van de club heeft op tijd gewaarschuwd opdat de scheidsrechter zich niet moest verplaatsen.
De Sportcommissie besluit:
De club Doornik verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor
Forfait maar zonder de reiskosten van de scheidsrechter.
Wedstrijd Kadetten D 7314 Kortrijk – Doornik van 19/02/2011
Bij gebrek aan spelers heeft de club Doornik de verplaatsing naar Kortrijk niet kunnen maken.
De secretaris van de club heeft op tijd gewaarschuwd opdat de scheidsrechter zich niet moest verplaatsen.
De Sportcommissie besluit:
De club Doornik verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor
Forfait maar zonder de reiskosten van de scheidsrechter.
Wedstrijd Senior Afd. I Res. 1149 Mechelen A – Eeklo van 05/02/2011
De Sportcommissie neemt kennis van het wedstrijdblad.
De scheidsrechter heeft de wedstrijd verlaten na afloop van de tweede periode.
De Sportcommissie noteert haar afkeuring ten opzichte van het gedrag van de scheidsrechter en vraagt aan
CCS om een sanctie tegenover de scheidsrechter te nemen.
Gezien het feit dat beide clubs op het wedstrijdblad aangeduid hebben dat zij het eindresultaat na afloop van
het tweede periode aanvaardden, wordt het resultaat door de Sportcommissie bekrachtigd.
Wedstrijd Seniors Afd. II Res. 2159 Oostende – Strombeek van 12/02/2011
De Sportcommissie neemt kennis van de wedstrijdbladen en stelt vast:
• De opmerking gemaakt door de scheidsrechter, dat een «onderlijnde» speler, die deelnam aan de
wedstrijd «Eerste», heeft deelgenomen aan de wedstrijd «Reserve»;
• Dat deze speler onder de naam van Benoît Govers heeft gespeeld en dus een valse naam heeft gebruikt.
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De Sportcommissie neemt kennis van de verklaringen van de scheidsrechter die per mail werden gegeven.
De Sportcommissie staat erop eraan te herinneren dat een minimum van vijf spelers voldoende is om een
wedstrijd te spelen.
Ten gevolge van deze vaststellingen besluit de Sportcommissie:
• De club Strombeek verliest de wedstrijd «Reserve» met Forfait;
• Vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor Forfait;
• Vraagt aan de Tuchtcommissie om de HEREN VAN EERDEWEGH Stef - kapitein van het team - en Tim
HERBIG - afgevaardigd van het team - te horen teneinde verklaringen van deze herhaling te krijgen;
• Vraagt aan de Tuchtcommissie om deze herhaling te sanctioneren.
Wedstrijd Seniors Afd. II/II Res WP Kortrijk - Calypso
De Sportcommissie neemt kennis van de laatste mails betreffende deze zaak en besluit dat de wedstrijd
verplicht vóór 30/04/2011 gespeeld zal moeten worden.
De clubs worden verzocht om een antwoord aan de secretaris van de Sportcommissie uiterlijk vóór
29/03/2011 te geven.
De Club die niet zal samenwerken, zal met een Forfait bestraft worden alsmede de boete die eruit voortvloeit.
Wedstrijd Kadetten B 7117 Kindervreugd 2 – Kinderveugd 1
Ten gevolge van de problemen met het zwembad van Berchem “Groenenhoek”, stelt de verantwoordelijke
voor de club van Kindervreugd voor dat de wedstrijd in kwestie niet wordt gespeeld en dat het team van
Kindervreugd 2 de wedstrijd met de stand van 0-10 verliest.
De Sportcommissie herinnert eraan dat de wedstrijd verplicht gespeeld moet worden.
Een mail zal verzonden worden naar de club.
Wedstrijd Junioren 6036 Antwerpen - Eeklo
De club Antwerpen vraagt om de wedstrijd in kwestie te kunnen spelen op woensdag 06/04/2011.
De Sportcommissie vraagt dat deze wedstrijd op een andere datum wordt gespeeld want de voorgestelde
datum is net voor het Kwalificatie Tornooi voor de Europese Kampioenschappen Junioren en enkele spelers
zijn betrokken.
Een mail zal verzonden worden naar de club.
4. Kwalificatie Tornooi Europese Kampioenschappen «Juniors» (94/95)
Verzoek voor kandidaten voor tafelofficials zal naar de clubs verzonden worden.
De vereisten zijn:
•
Ofwel scheidsrechter zijn, ofwel wedstrijd official die de cursus van de CCS heeft gevolgd;
•
Een kennis van het Engels zou een plus punt zijn.
De kandidaturen zullen vóór 18/03/2011 naar het secretariaat van de Sportcommissie moeten opgestuurd
worden.
De Sportcommissie heeft zich bij de Heer Wouter Georges geïnformeerd of de reiskosten voor de officials voor
rekening van de organisatie zullen zijn. De Heer Wouter George antwoordt bevestigend.
De Heer Guido Claes zal bij de Heer George Straetemans informeren of er een coördinatievergadering wordt
gepland.
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5. Allerlei
De loting van de 1/2 finales van de Beker van België werden op 06/02/02 in het zwembad van Brugge
gehouden en de aanwezige leden van de Sportcommissie waren: De HEREN Guido Claes, Pierre Geeraerts en
Stefan Damman.
De Heer Pierre Geeraerts vraagt uitleg betreffende de nieuwe versie van het wedstrijd blad.
De Heer Guido Claes overhandigt aan de leden van de Sportcommissie het verslag van de werkgroep
betreffende de hervorming van het Kampioenschap en de Beker.
De Sportcommissie neemt kennis van het document en ontvangt enkele verklaringen van de Heer Guido Claes.
De Heer Guido Claes overhandigt eveneens een nieuw kalender rooster voor het toekomstige kampioenschap
en vraagt dat dit rooster vrij snel wordt verzonden naar de clubs opdat zij tot de vereiste reserveringen van het
zwembad kunnen doen.
De Heer Pierre GEERAERTS zal de Sportcommissie bij de semifinales van de Beker van België
vertegenwoordigen.
De secretaris deelt de Sportcommissie mede dat wegens professionele redenen, het onmogelijk is om de
volgende vergadering per 22/03/2011 te plannen.
De Sportcommissie besluit dat zij haar volgende vergadering op 29/03/2011 zal houden.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 29 maart 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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