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

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Pierre LEDENT, secretaris;
Verontschuldigd: Heren Guido CLAES, Ondervoorzitter; Stefan DAMMAN; Patrick VAN PETEGHEM
1. Inleiding
1.1. De Sportcommissie neemt kennis van mail de van de Bond die de benoeming van de Heer Pierre
GEERAERTS aankondigt in de Tuchtcommissie en derhalve zal hij niet meer kunnen zetelen in de
Sportcommissie.
De Sportcommissie bedankt de Heer Pierre GEEARERTS voor het werk dat hij tijdens vele jaren binnen de
Sportcommissie heeft verricht.
1.2. De Heer Guido CLAES heeft de vergadering ten gevolge van een probleem bij de Spoorwegen niet kunnen
bijwonen.
Tijdens de vergadering heeft de Heer MERCIER telefonisch contact opgenomen met de Heer CLAES teneinde
zijn adviezen te kennen over alle beslissingen die op de vergadering zijn genomen.
De Heer CLAES is in permanent telefonisch contact met de Sportcommissie gebleven.
2. Lezing en goedkeuring PV 27/09/2011
2.1. Na enkele correcties wordt de PV van de vergadering van 27/09/2011 werd gelezen en goedgekeurd.
3. Kampioenschap 2011-2012
3.1. Spelers van VZF “Niet hernomen in de lijst van de Vergunningen” die aan de wedstrijden hebben
deelgenomen.
Gezien de vernieuwde procedure heeft de Sportcommissie op haar vergadering van 25-10-2011 besloten om
de clubs, die in overtreding zijn wat betreft spelers “Niet hernomen in de lijst van de vergunningen” voor de
periode van 15/09/2011 tot 31/10/2011, niet te sanctioneren.
Elke overtreding van deze regel na 01/11/2011 zal wel bestraft worden.
De Sportcommissie vraagt aan de Secretaris om eerst contact op te nemen met de VZF om de situatie van de
speler “Niet hernomen in de lijst van de vergunningen” te kennen, alvorens de club in overtreding op de
hoogte te stellen.
3.2. Spelers U17 - U15 - U13 - U11 die geen documenten van identificatie voor het begin van de wedstrijd
hebben voorgelegd.
De Sportcommissie besluit om de clubs van de betrokken spelers niet te bestraffen en vraagt aan de secretaris
om een herinnering te verzenden en vraagt dat de clubs bij hun jeugd er op aandringen dit in orde te brengen.
Als de situatie aanhoudt, zal de Sportcommissie altijd de club kunnen bestraffen waarvan de spelers in
overtreding zijn.
3.3. Dames competitie (SD)
De Sportcommissie besluit dat de minimumleeftijd om aan het “Dames competitie (SD)” 2011-2012 deel te
nemen 13 jaar bedraagt.
Een mail zal verzonden worden naar de betrokken clubs.

OPGEMAAKT
12/11/2011
TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
3.4. Onvolledige wedstrijdbladen.
De Sportcommissie besluit om de clubs die onvolledige wedstrijdbladen hebben verzonden niet te bestraffen.
Aangezien het de scheidsrechters zijn die als laatste het wedstrijdblad ondertekenen, vraagt de
Sportcommissie aan de CCS om aan de scheidsrechters eraan te herinneren om onvolledige bladen in orde te
laten brengen.
3.5. Wedstrijd SH I Res 1108 Brussels – Mechelen van 30/09/2011
De scheidsrechters hebben op het wedstrijdblad vermeld dat er slechts één Official aan de tafel was om zowel
het wedstrijdblad in te vullen als de chrono te doen.
De Sportcommissie besluit:
De Sportcommissie vraagt aan de Bond om de boete voor „Niet-naleving van de instructies van de
Sportcommissie” toe te passen.
3.6. Wedstrijd U20 6001 Mechelen - Brugge van 02/10/2011
De club Brugge was niet aanwezig voor de wedstrijd.
De Sportcommissie besluit:
De club Brugge verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor
Forfait.
3.6. Wedstrijd U17 NA 7001 Eeklo – La Louvière van 02/10/2011
Niettegenstaande de speler VAN WAEGENAERE Valentin (ENL) geschorst was als gevolg van een automatische
sanctie tijdens de “Beker van Hainaut”, heeft toch aan de wedstrijd in kwestie deelgenomen.
De Sportcommissie besluit:
De club La Louvière verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor
Forfait.
3.7. Wedstrijd SHIV 4017 Aalst – Genk B van 22/10/2011
De club Genk B was meer dan 15 minuten te laat aanwezig voor de wedstrijd.
De secretaris wijst erop dat de CCS in de onmogelijkheid is geweest om een scheidsrechter voor deze wedstrijd
aan te stellen.
De Sportcommissie besluit:
De club Genk B verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor
Forfait maar zonder de scheidsrechterkosten en met het minimum van 25,00€ voor de reiskosten.
4. Allerlei
4.1. De Heer CLAES G. vraagt dat men de clubs met Dames teams het resultaat van de loting van het Beker van
België Dames meedeelt en om te informeren dat de twee teams die niet aan de loting hebben deelgenomen
de twee teams zijn uit het Kampioenschap 2010-2011.
De Secretaris benadrukt dat de loting op de Kalendervergadering 25/06/2011 werd uitgevoerd en dat het
resultaat van deze trekking opgenomen is in de jaarlijkse kalender die werd verzonden op 17/08/2011.
4.2. De Sportcommissie neemt kennis van de mail van de CCS over de schorsing van drie maanden van de
scheidsrechter de Heer BAUDUIN Y.
De Sportcommissie staat er echter op om aan de clubs eraan te herinneren dat elke officiële klacht:
- Moet ondertekent worden door de voorzitter van de club of de Secretaris van de club;
- Moet worden verzonden naar de Secretariaat-generaal van de Bond (KBZB);
- Een storting moet doen voor “Recht van procedure”.
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4.3. De Sportcommissie neemt kennis van het antwoord dat door de juridisch adviseur wordt gegeven, ten
gevolge van een vraag door de Secretaris van de Sportcommissie betreffende de “Automatische sancties”.
4.4. De Sportcommissie neemt kennis van de toewijzing door de Bond van de organisatie van de Finales van de
Bekers van België aan de club Antwerpen.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 22 november 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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