Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 26 april 2011 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Pierre GEERAERTS; Patrick VAN PETEGHEM
Verontschuldigd: De Heer Stefan DAMMAN

1. Lezing en goedkeuring PV 29-03-2011
Het PV van de vergadering van 29-03-2011 wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2010-2011 – Post
Wedstrijd Kad.D 7320 Gentse – Doornik van 09-04-2011
De club Gentse heeft, om de beslissing van de Sportcommissie te kunnen respecteren die gevraagd heeft om
de wedstrijd ten gevolge van de organisatie van het Toernooi in Antwerpen te verplaatsen, verschillende data
aan de club Doornik voorgesteld.
Geen enkel van de data paste voor de club Doornik en dus werd de club van Doornik verplicht om Forfait te
geven.
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 scheidsrechterkosten.
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de volgende Weekends: 28 - 29 - 30.-30 Bis
Mail van de club Brugge betreffende de beslissing van de Sportcommissie van 29-03-2011 over de wedstrijd
Afd. II Res. 2172 Brugge - WP Kortrijk van 19-03-2011
De Sportcommissie neemt kennis van de mail in kwestie en handhaaft haar beslissing.
3. Belgisch Kampioenschap 2011-2012
De Heer Patrick VAN PETEGHEM meldt de Sportcommissie dat de staf van de Nationale teams het volgend
seizoen met de volgende leeftijdencategorieën zal werken: “93-94” – “96-97”.
Het team “93-94” zal in de Afdeling 1 volgens dezelfde principes spelen dan het seizoen 2010-2011.
Het team “96-97” zal in het Kampioenschap Junioren volgens dezelfde principes spelen dan het seizoen 2012011.
De Sportcommissie brengt enkele veranderingen aan in het document “Algemene Principes - Seizoen 20112012” die door de secretaris van de Sportcommissie wordt voorbereid.
4. Beker van België – Nieuwe formule
De Heer Guido Claes zal de secretaris de nieuwe formule van de Beker van België opsturen zoals voorgesteld
door de groep “Hervorming van het Kampioenschap”.
Hij wijst erop dat een Beker van België voor de “Dames” zal georganiseerd worden.
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5. Allerlei
De Sportcommissie bedankt de club van Antwerpen voor de perfecte organisatie van het Kwalificatie Tornooi
Europese Kampioenschappen «Juniors».
De Heer Patrick VAN PETEGHEM doet een verslag betreffende het Kwalificatie Tornooi Europese
Kampioenschappen «Juniors».
De staf van het nationale team is tevreden MET het resultaat van het team want men moet weten dat het
niveau in de reeks waarin het team aantrad zeer hoog was.
Om dat uit te leggen, geeft hij als voorbeeld dat het team van Nederland meer dan twintig uur per week traint
en zij slechts derde werden in het toernooi.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM vraagt om enkele wijzigingen aan te brengen aan de kalenderrooster die naar
de clubs worden verzonden.
Een nieuw kalenderrooster zal naar de clubs verzonden worden na deze vergadering.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM deelt de Sportcommissie mede dat de Bond contact met BLOSO heeft
opgenomen teneinde de trainingen te kunnen organiseren op zaterdagochtend in Hofstade.
Ten gevolge van de talrijke veranderingen van wedstrijden die tijdens dit seizoen werden uitgevoerd, zal de
Sportcommissie op de volgende vergadering van de Sportcel vragen dat men “Administratieve kosten” voor de
veranderingen van wedstrijden voorziet.
Ten gevolge van de talrijke toegekende “Rode Kaarten“ dit seizoen, zal de Sportcommissie op de volgende
vergadering van de Sportcel voorstellen om een boete voor de clubs te voorzien voor alle “Rode Kaarten” die
aan de coaches worden toegekend. Zij hoopt zo de clubs bewust te maken voor dit probleem.
De Heer Pierre GEERAERTS zal de Sportcommissie vertegenwoordigen op de Finale van de Beker van België en
de Kadetten Finale.
De Heer Guido CLAES zal de Sportcommissie bij de Finale van de Eendjes vertegenwoordigen.
De Heer Stefan DAMAN zal de Sportcommissie bij de Finale van de Benjamins vertegenwoordigen.
De Heer Pierre LEDENT zal de Sportcommissie bij de Finale van de Miniemen vertegenwoordigen.
De Heer Pierre GEERAERTS zal de Sportcommissie op dagen 1 en 3 van de “Play-offs” voor de titel in Afdeling 1
vertegenwoordigen.
De Heer Pierre LEDENT zal de Sportcommissie op dag 2 van “Play-offs” voor de titel in Afdeling 1
vertegenwoordigen.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 24 mei 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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