Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 29 maart 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: Heren Paul KNOCKAERT, CCS – Emile LIVENS, KAZSC / ECQ Jun WP
1. Lezing en goedkeuring PV 22-02-2011
Het PV van de vergadering van 22-02-2011 wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2010-2011 – Post
Beste Tweede Eendjes
Door het feit dat geen enkele club zich kandidaat gesteld heeft voor de organisatie van het tornooi “Beste
Tweede Eendje” en dit ondanks drie verzoeken voor kandidaturen, gaat de Sportcommissie over tot een loting
om de twee teams te selecteren die aan de finale “Eendje” zullen deelnemen.
De betrokken teams zijn: Wase (Eendjes A) – Brugges (Eendjes B) – La Louvière (Eendjes C) – Hasselt ( Eendjes
D)
De Heer Paul KNOCKAERT wordt verzocht om tot de loting over te gaan en beide gekwalificeerde teams zijn:
Wase en Brugge.
Tornooi “Beste Tweede Benjamins”
De Sportcommissie werd door twee clubs geïnterpelleerd die erop wijzen dat de datum van het tornooi tijdens
de examens is geprogrammeerd en vragen dus om een nieuwe datum te vinden.
De Sportcommissie die van mening is, dat de datum door de clubs gekend is sinds het opstellen van de
kalender voor Benjamins besluit dat de eerste datum wordt gehandhaafd.
Wedstrijd Kad.C 7212 Dendermonde – Brugge van 06-03-2011
De secretaris van de Sportcommissie heeft op 03-03-2011 een mail van de verantwoordelijke waterpolo van
de club Dendermonde ontvangen over het Forfait voor de wedstrijd tegen Brugge.
De Sportcommissie besluit:
De club Dendermonde verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete
voor Forfait maar zonder de scheidsrechterkosten.
Wedstrijd Afd. III 3042 Seraing – VZ Gent van 05-03-2011
De 03-03-2011 heeft de secretaris van de club VZ Gent in kennis gesteld dat de Sportcommissie een Forfait
heeft uitgesproken tegen de club voor de wedstrijd in kwestie door een gebrek aan spelers.
De Sportcommissie besluit:
De club VZ Gent verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor
Forfait maar zonder de scheidsrechterkosten.
Tornooi Benjamins D van 13-03-2011
De club Wase heeft de secretaris van de Sportcommissie op 12-03-2011 in kennis gesteld, dat bij gebrek aan
spelers, de club Forfait voor het tornooi gaf.
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De Sportcommissie besluit:
De club Wase verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor Forfait.
Wedstrijd Sen. Res. 2169 WP Kortrijk – CC Mons van 25/02/2011 - deelname van De Heer CORNEZ Xavier
De Sportcommissie heeft kennis genomen van de wedstrijdbladen en stelt vast dat de Heer Xavier CORNEZ
werd vermeld en onderstreept op het wedstrijdblad van de “Eerste” en dus deze speler niet gekwalificeerd
was om deel te nemen aan de wedstrijd “Reserve”.
De Sportcommissie stelt vast dat er genoeg spelers waren om aan de wedstrijd deel te nemen en dus dat de
deelname van de Heer Xavier CORNEZ niet noodzakelijk was.
De Sportcommissie besluit:
De club Bergen verliest de wedstrijd met Forfait, de score van de wedstrijd wordt gehandhaafd en de
Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait.
Wedstrijd Afd. II Res 2172 Brugge – WP Kortrijk van 19/03/2011 - Aanwezigheid van de speler VAN WEERT
Wouter die voor “Brutaliteit” wordt geschorst
De Sportcommissie neemt kennis van het wedstrijdblad en stelt de aanwezigheid van de speler DE WEERT
Wouter vast, die geschorst was voor “Brutaliteit“ tijdens de vorige wedstrijd op de officiële kalender.
De speler DE WEERT Wouter was dus niet gekwalificeerd om aan de wedstrijd deel te nemen.
De Sportcommissie herinnert eraan dat de wedstrijden “Eerste” en “Reserve” als één wedstrijd worden
beschouwd.
De Sportcommissie besluit:
De club Brugge zijn wedstrijd “Reserve” verliest met Forfait en de Sportcommissie vraagt aan de Bond de
toepassing van de reglementaire boete voor “Forfait”.
De Sportcommissie vraagt aan de Tuchtcommissie om de speler DE WEERDT Wouter op te roepen voor het
niet naleven van zijn schorsing.
Wedstrijd Sen. Afd. I/IRes La Louvière – Wase van 19/03/2011 - aanwezigheid van de trainer de Heer VAN
STEENBERGHE Joeri; geschorst door “Rode Kaart”
De Sportcommissie neemt kennis van de wedstrijdbladen en stelt de aanwezigheid vast van de trainer de Heer
VAN STEENBERGHE Joeri geschorst was door een “Rode Kaart” bij de vorige wedstrijd, in de officiële kalender.
De Sportcommissie besluit:
De aanwezigheid van de trainer heeft geen invloed op resultaat van de wedstrijden en vraagt aan de
Tuchtcommissie om de Heer VAN STEENBERGHE Joeri op te roepen voor het niet naleven van zijn schorsing.
Wedstrijd Sen. Afd. III Res. 3153 Roeselare – Waregem van 26/02/2011 - Handtekening van de kapitein van
het team van Roeselare.
De secretaris wijst de Sportcommissie erop dat bij de controle van de wedstrijdbladen dat hij heeft vastgesteld
dat op het wedstrijdblad in kwestie de kapitein van het team van Roeselare heeft ondertekend door een kleine
boot te tekenen.
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De sport Commissie beschouwt dit als respectloos gebaar van een kapitein van een team en vraagt de Bond de
toepassing van de boete voor het “Niet naleven van de richtlijnen van de Sportcommissie”. (BKWP 03.12)
Wedstrijd Afd. II 2040 WP Kortrijk – Calypso - Klacht van WP Kortrijk bij het Centrale Comité van de Bond.
De Sportcommissie betreurt dat niemand van de Commissie op de vergadering van 24-03-2011 werd
uitgenodigd om het standpunt van de Sportcommissie daaromtrent te verdedigen.
Ten gevolge van de zaak van de wedstrijd WP Kortrijk - Calypso's, volgt een discussie over de publicatie van de
resultaten.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris in de toekomst geen forfait score meer te noteren bij publicatie
van de resultaten zolang de Sportcommissie dit niet bekrachtigd heeft.
De Sportcommissie vraagt eveneens aan de secretaris om op het blad van de resultaten de volgende
vermelding in te schrijven: “Onder voorbehoud van bevestiging door de Sportcommissie“.
De Sportcommissie stelt eveneens vast dat dit seizoen talrijke veranderingen aan de kalender werden
aangebracht.
De Sportcommissie zal aan de Bond vragen om de administratieve kosten voor alle veranderingen die niet
zullen gerechtvaardigd worden te kunnen invoeren.
De Sportcommissie zal aan de Bond vragen om de administratieve kosten terug in te voeren voor alle
wijzigingen die niet gerechtvaardigd zijn.
3. Belgisch Kampioenschap 2011-2012
De Sportcommissie besluit dat de hieronder beschreven Kampioenschapformule van toepassing zal zijn vanaf
het Seizoen 2011-2012 en dit ingesloten tot het seizoen 2015-2016.
SHM – Seniors Heren
• Tien (10) ploegen
• Normale competitie
• Einde van het kampioenschap hieronder beschreven.
SDM – Seniors Dames
• Maximum acht (8) ploegen
• Normale competitie
• Best of Three (Zie hieronder)
U20 – juniors:
• Maximum acht (8) ploegen
• Normale competitie
• Best of Three (Zie hieronder)
U17NA – Kadetten:
• Een “Nationale” reeks met maximum acht (8) ploegen
• Deze reeks zal volgens een puntensysteem samengesteld worden.
• Reguliere competitie en de éérste is kampioen.
U17NB – Kadetten
• Verschillende reeksen met maximum acht (8) ploegen.
• Reguliere competitie
U15NA – Miniemen
• Een “Nationale” reeks met maximum van acht (8) ploegen
• Deze reeks zal volgens een puntensysteem samengesteld worden.
• Normale competitie en de éérste is kampioen.
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U15NB – Miniemen:
• Verschillende reeksen met maximum acht (8) ploegen.
• Normale competitie
U13NA – Benjamins:
• Twee “Nationale” reeksen met maximum vijf (5) ploegen.
• Deze reeksen zullen volgens een puntensysteem samengesteld worden.
• Formule van tornooien waar elk team een tornooi organiseert en één ploeg “By” is per tornooi.
• De twee éérsten van elke reeks spelen in een finale van zes (6) ploegen voor de titel.
• De derden van elke reeks spelen een tornooi tegen de eersten van de reeksen “NB”; de twee éérsten
van dit tornooi spelen in de finale van zes (6) ploegen voor de titel.
U13NB – Benjamins:
• Verschillende reeksen met een maximum van vier (4) of vijf (5) ploegen.
• De éérste van elke reeks spelen een tornooi tegen de derden van de reeksen „NA“; de twee éérsten
van dit tornooi spelen in de finale van 6 ploegen voor de titel.
U11NA – Eendjes:
• Twee “Nationale” reeksen met maximum van (5) ploegen.
• Deze reeksen zullen volgens een puntensysteem samengesteld worden.
• Formule van tornooien waar elk team een tornooi organiseert en één ploeg “By” is per tornooi.
• De twee éérsten van elke reeks spelen in een finale van zes (6) ploegen voor de titel.
• De derden van elke reeks spelen een tornooi tegen de eersten van de reeksen “NB”; de twee éérsten
van dit tornooi spelen in de finale van zes (6) ploegen voor de titel.
U11NA – Eendjes:
• Verschillende reeksen met een maximum van vier (4) of vijf (5) ploegen.
• De éérste van elke reeks spelen een tornooi tegen de derden van de reeksen „NA“; de twee éérsten
van dit tornooi spelen in de finale van 6 ploegen voor de titel.
Eindronde voor SHM – Zelfde formule voor alle afdelingen:
Eindronde fase 1 (ERF1)
• Voor de titel:
De 3de van de normale competitie speelt tegen de 6de van de normale competitie
De 4de van de normale competitie speelt tegen de 5de van de normale competitie.
• Voor de daler:
De 7de van de normale competitie speelt tegen de 10de van de normale competitie
De 8ste van de normale competitie speelt tegen de 9de van de normale competitie
Het best geklasseerde team na afloop van de normale competitie speelt “thuis”.
Slechts één wedstrijd met een eindresultaat volgens de FINA regels 2009-2013 is bepalend.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
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Eindronde fase 2 (ERF2)
• Voor de titel:
De winnaars van de ERF1 spelen een “Best Of Three” tegen de twee éérsten van de normale
competitie.
De éérste wedstrijd bij het minst geklasseerde van de ERF2.1
De tweede wedstrijd bij de best geklasseerde van de ERF2.2
De derde wedstrijd (indien noodzakelijk) bij de best geklasseerde van de ERF2.3 en speelt hetzelfde
weekend of uiterlijk de donderdag die op de ERF2.2 volgt.
De winnaars en de verliezers van deze “Best Of Three” spelen in de derde eindronde fase (ERF3)
De wedstrijden moeten met een eindresultaat volgens de FINA regels 2009-2013 gespeeld worden.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
De verliezers van de ERF1 spelen één wedstrijd om de plaatsen 5 en 6 te bepalen.
De wedstrijd moet op een eindresultaat volgens de regel aflopen die in de FINA regeling 2009-2013
wordt bepaald.
De wedstrijd zal door twee scheidsrechters geleid worden
•

Voor de daler:
De verliezers van de ERF 1 spelen een “Best of Three” tussen hen.
De éérste wedstrijd bij het minst geklasseerde van de ERF2.1
De tweede wedstrijd bij de best geklasseerde van de ERF2.2
De derde wedstrijd (indien noodzakelijk) bij de best geklasseerde van de ERF2.3 en speelt hetzelfde
weekend of uiterlijk de donderdag die op de ERF2.2 volgt.
De verliezer van die “Best Of Three” daalt in de lagere Afdeling.
De wedstrijden moeten met een eindresultaat volgens de FINA regels 2009-2013 wordt bepaald.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters gespeeld worden.
De winnaars van de ERF1 spelen een wedstrijd om de plaatsen 7 en 8 te bepalen.
De wedstrijd moet met een eindresultaat de FINA regels 2009-2013 gespeeld worden.
De wedstrijd zal door twee scheidsrechters geleid worden

Eindronde fase 3 (ERF3)
• Voor de titel:
De winnaars van de ERF2 spelen een “Best Of Three” tussen hen voor de titel.
De éérste wedstrijd bij het minst geklasseerd van de ERF3.1
De tweede wedstrijd bij de best geklasseerde van de ERF3.2
De derde wedstrijd (indien noodzakelijk) bij de best geklasseerde van de ERF3.3 en speelt hetzelfde
weekend of uiterlijk de donderdag die op de ERF3.2 volgt.
De wedstrijden moeten met een eindresultaat de FINA regels 2009-2013 gespeeld worden.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
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De winnaar van de “Best Of Three” zal Kampioen in zijn afdeling zijn.
De “Kampioenen” van de Afdelingen 2 - 3 - 4 stijgen in de hogere Afdeling als zij er niet reeds worden
vertegenwoordigd. In dergelijk geval, zal dat het éérste team zijn dat aan de voorwaarden voldoet die
in de hogere Afdeling. zal stijgen.
De verliezers van de ERF2 spelen een wedstrijd om de plaatsen 3 en 4.
De wedstrijd moet met een eindresultaat volgens de FINA regels 2009-2013 gespeeld worden.
De wedstrijd zal door twee scheidsrechters geleid worden.
Eindronde voor de Dames (SDM)
De twee éérsten geklasseerde ploegen na afloop van de normale competitie, spelen een “Best Of
Tree”.
De éérste wedstrijd zal bij het minst geklasseerde na de normale competitie gespeeld worden.
De tweede en derde wedstrijd (indien noodzakelijk), zich bij de best geklasseerde na de normale
competitie gespeeld worden.
De wedstrijden moeten op een eindresultaat volgens de regel aflopen die in de FINA regeling 20092013 wordt bepaald.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
De winnaar van de “Best Of Three” zal Kampioen van de Afdeling zijn.

Voor de Junioren (U20), Kadetten (U17) en Miniemen (U15), is de éérste van de “Nationale” reeks Kampioen
van België.
Voor Benjamins (U13) en de Eendjes (U11), werd de eindronde fase hierboven uitgelegd.
“Reserve” ploegen
De Sportcommissie besluit dat voor het Seizoen 2011-2012, het Kampioenschap “Reserve” in zijn huidige
formule wordt gehandhaafd maar dat de clubs die een team “Reserve“ hebben nog slechts vijf (5) spelers
dienen te onderlijnen in het “Eerste”team.
Controle van de identiteit van de spelers
Alle spelers van alle Afdeling en leeftijdscategorieën , van Belgische nationaliteit of zij die in België wonen,
zullen het “gedrukte” document of fotokopie afkomstig van het elektronische identiteitskaart moeten
voorleggen.
Als de club of de speler geen kaartlezer bezitten, is het mogelijk om dit document te verkrijgen op het
gemeente of stadhuis.
De “Buitenlandse” spelers: zullen hun identiteitskaart bij elke wedstrijd tonen.
Afmetingen van de zwembaden
Voor Seniors van Afdeling 1 zullen de wedstrijden gespeeld worden in een speelveld met de
maximumafmetingen van 30m x 20m en minimum van 22,5m x 15m. De minimale diepte zal 1,80 meter
bedragen.
Voor Seniors van de Afdelingen 2 - 3 - 4 alsmede voor de Junioren en Kadetten, zullen de wedstrijden gespeeld
worden in een speelveld met de maximumafmetingen van 30 m x 20 m en minimum van 22,5m x 15m spelen.
De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.

OPGEMAAKT
18/04/2011
TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Voor de Dames en de Miniemen, zullen de wedstrijden gespeeld worden in een speelveld met de
maximumafmetingen van 25m x 15m en minimum van 22,5m x 12,5m spelen. De minimale diepte zal 1,80
meter bedragen.
Voor Benjamins zullen de wedstrijden zich in een spelveld aan de maximumafmetingen van 25m x 15m en
minimum van 20m x 12,5m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
Voor de Eendjes zullen de wedstrijden gespeeld worden in een speelveld met de maximumafmetingen van
15m x 10m en minimum van 12,5m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan echter een afwijking toestaan aan de clubs voor de diepte van het bad.
De minimale diepte is 1,00m voor alle afdelingen en leeftijdscategorieën.
De afwijking op de diepte in afdeling 1 kan door de Sportcommissie verleend worden tot en met het seizoen
2016-2017.
Voor de andere afdelingen en leeftijdcategorieën: vanaf het seizoen 2018-2019 is de minimum diepte 1,35 m
en minimaal 50% van het speelveld dieper dan 1,80 m.
De clubs zullen de afmetingen van het speelveld niet veranderen tijdens het gehouden kampioenschap. Geval
van overmacht zal door de Sportcommissie gecontroleerd en bekrachtigd worden.
4. Kwalificatie Tornooi Europese Kampioenschappen «Juniors» (94/95)
De Sportcommissie dankt de Secretaris-generaal voor zijn medewerking voor het Tornooi van Antwerpen maar
was verbaasd over het feit dat van de Sportcommissie Waterpolo niemand werd uitgenodigd terwijl de
Sportcommissie verschillende keren een coördinatievergadering heeft gevraagd. Vragen die zonder gevolgen
zijn gebleven.
De Sportcommissie spreekt met de Heer Emile LIVENS die het Organiserend Comité van het Tornooi
vertegenwoordigt.
Hij wijst erop dat momenteel er een probleem is met de tijdopname, maar dat zal voor het tornooi opgelost
worden.
Een verantwoordelijke van het bedrijf Omega zal aanwezig zijn tijdens de hele duur van het tornooi.
De Heer Emile LIVENS is de logistieke verantwoordelijke voor het tornooi.
Een podium is voorzien voor de tafel maar niet voor de scheidsrechters.
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Een geneeskundige dienst zal door het “Rode Kruis” verzekerd worden tijdens het heel tornooi.
De secretaris deelt de Sportcommissie mede dat de staf van de tafel Officials en de grensrechters volledig is.
De Heer Pierre GEERAERTS zal de Sportcommissie bij het Tornooi vertegenwoordigen.
5. Ontmoeting met de Heer Paul KNOCKAERT - CCS
De Sportcommissie stond erop om de CCS over de agressiviteit van bepaalde clubs in kennis te stellen.
De Heer Paul KNOCKAERT deelt de Sportcommissie mede dat zij op de hoogte zijn van de situatie en dat
instructies aan de scheidsrechters werden gegeven maar sommige moeilijkheden hebben om deze instructies
toe te passen.
De Heer Paul KNOCKAERT informeert de Sportcommissie dat CCS van plan is, voor het begin van de
eindronden, om alle scheidsrechters, die wedstrijden in de eindronden kunnen leiden, bijeen te brengen
alsook om alle coaches uit te nodigen teneinde richtlijnen te geven over de manier om een wedstrijd in de
eindronde te leiden.
6. Allerlei
De Heer Patrick VAN PETHEGEM, via de Heer DAMAN, wil weten waar de Bond staat aangaande het punt om
een zwembad te vinden waar terecht kan om trainingen de zaterdagochtend te organiseren.
De Heer Patrick VAN PEHEGEM, via de Heer DAMAN, wenst te weten of het volgende seizoen, een team voor
het tornooi van “Six Nations” zal ingeschreven worden.
De Heer Guido CLAES stelt voor dat men op de vergaderingen, als dat noodzakelijk blijkt, een lid van CCS of
een lid van de Tuchtcommissie te nodigen.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 26 april 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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