Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 27 september 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
1. Lezing en goedkeuring PV 07/09/2011
Het PV van de vergadering van 07/09/2011 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Loting Beker van België “B”
La Louvière B
Aalst (+10)
Ensival
Leuven
Hasselt
Waregem
Roeselare
Strombeek (+5)

Genk A (+5)
Merksem
Charleroi
Blankenberge
Calypso (+5)
Eupen
VZ Gent
Soignies

De wedstrijden zullen gespeeld worden tijdens WE 11-12-13/11/2011
3. Kampioenschap 2011-2012
3.1. Wedstrijd Beker van België “B” BCB01 Ixelles – Leuven van 16/09/2011
De speler n°11 van de club Ixelles heeft geen enkel document kunnen voorleggen om zich te identificeren en
heeft aan de wedstrijd deelgenomen.
Door geen enkel document voor te leggen om zich identificeren, overtreedt de speler het reglement BKWP
06.2 en BKWP 06.3 en was deze speler niet gekwalificeerd om aan de wedstrijd deel te nemen.
De Sportcommissie, in toepassing van de regel BKWP 17.2, heeft besloten om het Forfait op te leggen tegen de
club Ixelles en aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait te vragen.
De secretaris merkt op dat talrijke wedstrijdbladen niet juist worden ingevuld en dat in het handboek wordt
bepaald dat elk onvolledig wedstrijdblad zal bestraft worden met een administratieve boete.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om een waarschuwing te geven voor het eerste onvolledig
ingevulde wedstrijdblad en vervolgens de administratieve boete op te leggen voor de volgende bladen.
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4. Allerlei
4.1. De Sportcommissie bevestigt hieronder de beslissing van 22-09-2011 ten gevolge een overleg per mail
genomen.
Betreft alle clubs U20 en SH I
Ten gevolge van een technisch probleem met de bodem van het zwembad van Zwevegem, heeft de
sportcommissie beslist, gezien het geval van overmacht, bij wijze van uitzondering, dat de club van KZ Kortriijk
al haar thuis wedstrijden van de klassieke fase van het kampioenschap 2011-2012 in een speelveld van een
lengte van 25m en met een diepte van 1,80m mag spelen.
Als de bodem van het zwembad hersteld is voor de eindronden zal KZ Kortrijk zijn wedstrijden voor die
eindronden in een speelveld van 30m en een diepte van minstens 1,80m spelen.
De breedte blijft onveranderd.
4.2. De Heer Pierre GEERAERTS merkt op dat het verzoek voor de kandidatuur voor de Finales van de Beker
van België werden verzonden naar de clubs.
De opening van de inschrijvingen gebeurt op 20/10/2011 vanaf 19u00.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 25 oktober 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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