Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 26 maart 2012 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 28/02/2012
Het PV van de vergadering van 28-02-2012 wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Kampioenschap 2011-2012 en Post
2.1. Wedstrijd SH III / SH III Res. 3060/3160 La Louvière B – Blankenberge van 03-03-2012
De club Blankenberge heeft de secretaris van de Sportcommissie telefonisch gemeld dat zij in de
onmogelijkheid waren de verplaatsing te maken.
De Sportcommissie besluit:
De club Blankenberge verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de
Forfaitboete zonder de scheidsrechterkosten.
2.2. Wedstrijd U15 NA 8037 Antwerpen – Kortrijk van 03-03-2012
De club van Kortrijk heeft per mail de secretaris van de Sportcommissie evenals de club van Antwerpen in
kennis gesteld dat zy in de onmogelijkheid waren om de verplaatsing uit te voeren.
De Sportcommissie besluit:
De club Kortrijk verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van Forfaitboete zonder
scheidsrechterkosten.
2.3 Wedstrijd SH II Res. 2190 Merksem – WP Kortrijk van 24-03-2012
De Club WP Kortrijk kon slechts 4 spelers voor de “Reserve” wedstrijd opstellen.
Aangezien het minimale aantal om aan een wedstrijd deel te nemen 5 spelers bedraagt, werd de club WP
Kortrijk verplicht om Forfait te geven.
De Sportcommissie besluit:
De club WP Kortrijk verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de Forfaitboete.
2.4 Wedstrijd SH I 1076 Kortrijk – Tournai van 10-03-2012
De Sportcommissie heeft kennis genomen van de beslissing van de CCS dd. 22-03-2012.
• Nietigverklaring van de 13de goal van KZK;
• Terugzitten van de chronometer op 0,01 Min;
• Een bijkomende zware fout toe te kennen aan de speler N° 10 KZK - Thomas DELORGE –
• Een penalty wordt toegekend ten voordeel van de club CNT.
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Daardoor zal de spelfase uiterlijk voor 13-04-2012 in het zwembad van Zwevegem moeten gespeeld worden of
in een neutraal zwembad met dezelfde kenmerken en onder de volgende voorwaarden:
• Alle spelers ingeschreven op het wedstrijdblad zullen aanwezig moeten zijn en zeven spelers moeten
zich in het water bevinden;
• De penalty moet verplicht gespeeld worden ondanks de verleende tijd;
• Alle annotaties op het eerste wedstrijdblad blijven van toepassing;
• De scheidsrechterskosten zijn ten laste van de club KZK;
• Een lid van de Sportcommissie zal aanwezig zijn om deze spelfase te superviseren.
De CCS vraagt aan de tuchtcommissie Waterpolo om de speler n° 10 KZK - Thomas DELORGE - voor de
afgekeurde feiten te verhoren.
De CCS vraagt aan de Bond de terugbetaling van het opgeld aan de club CNT.
Kosten van de zitting ten laste van KZK.
2.5. Tornooi U13 NA op Eeklo van 05-02-2012
De club Moeskroen heeft de secretaris van de Sportcommissie telefonisch gemeld dat zij in de onmogelijkheid
waren de verplaatsing te maken daar de ouders niet wolden rijden als gevolg van de slechte
weersomstandigheden.
De Sportcommissie besluit:
Aangezien de andere clubs van de reeks de verplaatsing hebben uitgevoerd, verliest de club Moeskroen zijn
wedstrijden door Forfait en de Sportcommissie vraagt dat de boete niet wordt toegepast.

3. Kampioenschap 2012-2013 – Inschrijvingen – Kalenderrooster
3.1. De Sportcommissie besluit dat de uiterste datum voor de inschrijvingen, voor het Kampioenschap van
België en de Bekers van België, 31-05-2012 zal zijn.
3.2. De Heer Guido Claes geeft een voorstel voor de Kalenderrooster 2012-2013.
De sportcommissie brengt enkele wijzigingen aan.
Dit rooster zal doorgestuurd worden naar de technische directeuren opdat zij de data voor de regionale en
nationale trainingen erin kunnen opnemen.
3.3. De Regionale Sportcomités hebben de organisatie van een tornooi voor de leeftijdscategorie U09
ingestemd.
De modaliteiten en de reglementen betreffende dit tornooi zullen op de volgende vergaderingen besproken
worden daar de inschrijvingen voor de leeftijdscategorieën U13 - U11 en U09 slechts gebeuren in september.
4. Allerlei
4.1. Het project betreffende de instructies voor het kampioenschap 2012-2013 zal op de vergadering van 2404-2012 bekrachtigd worden.
De uiterste datum voor de inschrijvingen voor het Kampioenschap van België en de Bekers van België is 31-052012.
De kalendervergadering zal op zaterdag 23-06-2012 plaatsvinden.
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4.2. De Heer Guido Claes vraagt dat aan de notulen van de vergaderingen een samenvatting met de
beslissingen wordt toegevoegd alsook deze van de vorige vergaderingen.
4.3. De Heer Stefan Damman op verzoek van de Heer Patrick Van Peteghem.
De Technische Directeur wil de Heer Wouter Georges bedanken voor zijn medewerking teneinde de
inschrijving van ons nationaal team “Jeugd” voor een toernooi in Zwitserland in september 2012 te
vergemakkelijken.
5. Beslissingen
28-02-2012
• Benamingen van de Challenges voor de Bekers van België: zie punt 2.5. van het PV;
• Beslissing over de diepte van de zwembaden voor 1/2 Finales van de Bekers van België “A”: zie punt
4.1 van het PV;
• De regel om 50% van de thuiswedstrijden in een zwembad met minimum 1,80 m diepte over het hele
veld te spelen: zie punt 4.3. van het PV;
• Beslissing betreffende de diepte van zwembad in SH I vanaf het seizoen 2016-2017: zie punt 4.3. van
het PV.
26-03-2012
• Sluiting van de inschrijvingen voor het Kampioenschap van België en de Bekers van België: zie punt 3.1.
van het PV;
• Organisatie van een tornooi voor de leeftijdscategorie U09: zie punt 3.3. van het PV;
• Datum van de Kalendervergadering: zie punt 4.1. van het PV.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Maandag 16 april 2012 – 18.30 - Brussel – Bondsbureel – Met CCS en TCWP
Dinsdag 24 april 2012 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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