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

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Stefan DAMMAN
Verontschuldigd: De Heer Patrick VAN PETEGHEM
1. Lezing en goedkeuring PV 25/10/2011
Na alle punten van de vergadering van 25-10-2011 opnieuw onderzocht te hebben, bekrachtigt de
Sportcommissie de PV van deze vergadering.
2. Kampioenschap 2011-2012 - Post
2.1. Wedstrijd SH I Res. 1125 Eeklo – Brussels van 22-10-2011
De speler n° 3 van Brussels heeft gespeeld onder een valse naam - Michael MISSAULT.
Bij de lezing van het scheidsrechterverslag van de scheidsrechter - de Heer RYCKAERT - het blijkt dat de speler
n° 3 - Edgar HUJOEL - was en dat deze speler bij de wedstrijd van “Eerste” afdeling werd onderstreept.
De Sportcommissie besluit dat Brussels de wedstrijd verliest met forfait en vraagt aan de Bond de toepassing
van de reglementaire boete voor Forfait.
De Sportcommissie vraagt eveneens aan de Tuchtcommissie om de speler Edgar HUJOEL te horen.
2.2. Wedstrijd U15 Nat 8025 La Louvière – Mechelen van 20-11-2011
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de scheidsrechter - Xavier CORNEZ – alsook van het
wedstrijdblad.
De wedstrijd werd door de scheidsrechter stopgezet op 1' 03 in de derde periode, na vaststelling dat
Mechelen minder dan 5 spelers had en dat de wedstrijd brutaler werd.
De stand van de wedstrijd bij het stopzetten was 14-3.
De Sportcommissie besluit:
De Sportcommissie bevestigt het resultaat en vraagt aan de CCS om de scheidsrechter te convoceren om hem
te herinneren aan de regel over het minimaal aantal spelers om een wedstrijd stil te leggen.
2.3. Mail van de Heer Wim VAN HECKE betreffende de eventuele organisatie van een waterpolo tornooi
tijdens de Europese Kampioenschappen Zwemmen in Antwerpen.
De HEREN Guido CLAES en Stefan DAMMAN hebben geantwoord op deze mail.
2.4. Mail van de Club Antwerpen betreffende de wijziging van de wedstrijden tijdens de finales van de Beker
van België.
De Sportcommissie neemt kennis van mail en besluit wat volgt:
De volgorde van de wedstrijden tijdens de Finales van de Beker van België zal de volgende zijn:
•
Eerste match: Dames finale
•
Tweede match: Finale Beker “B”
•
Derde match: Finale Beker A
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3. Allerlei
3.1. De Heer Guido CLAES vraagt opdat elke paragraaf van de PV wordt genummerd opdat de beslissingen die
op de vergadering van de Sportcommissie zijn genomen, gemakkelijker worden teruggevonden en in bijlage
van het “Waterpolo Handboek” hernomen.
3.2. De Heer Guido CLAES overhandigt aan de secretaris verschillende documenten:
• Voorbeeld van bijlage aan het “Waterpolo Handboek” betreffende de beslissingen die door de
Sportcommissie sinds een begin van het seizoen worden genomen.
• Een voorstel voor de inschrijvingsformulieren voor het Kampioenschap en de Beker van België. Deze
formulieren zijn in formaat “Template”, de clubs zullen nog slechts de mogelijkheid hebben om de lege
hokjes aan te vullen en de documenten per mail terug te sturen aan de secretaris van de
Sportcommissie.
3.3. De Heer Stefan DAMMAN namens de Technische Directeur de Heer Patrick VAN PETEGHEM
De Heer Patrick VAN PETEGHEM vraagt om de begroting 2012 te kennen teneinde de planning 2012 op te
stellen.
De Heer Patrick VAN PETEGHEM vraagt om over materiaal voor de spelers en trainers te kunnen beschikken.
De Staf van het Nationale team heeft moeilijkheden om plaatsen te vinden om de stages te organiseren.
3.4. De Sportcommissie vraagt aan de Bond om de mogelijkheid te vinden om een LEN tornooi in België in
2012 voor U20 te organiseren.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 20 december 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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