Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op zaterdag 23 juni 2012 te Vilvoorde, Eurovolley
Center

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Guido CLAES, Voorzitter; Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Stefan DAMMAN
Uitgenodigt: De Heren Dirk POELMANS, Tuchtcommissie; Paul KNOCAKAERT, CCS
Verontschuldigd: De Heer Patrick VAN PETEGHEM

1. Kalendervegadering
1.1 Clubs aanwezig: Mons – Tournai – La Louvière – Antwerpen – Kortrijk – Eeklo – Mouscron – Mechelen –
Tielt – Brugge – Gentse – Hasselt – Merksem – Oostende – Calypso – WP Kortrijk – Wase – Blankenberge –
Leuven – Soignies – Roeselare – Eupen – Waregem – Charleroi – Ciney – Dendermonde – Seraing – Genk –
Ixelles – Aalst – Nieuwpoort – FRBN/KBZB – EntRISCSC
Clubs verontschuldigd: Ensival – OrcaBilzen
Club afwezig: Strombeek
1.2 De Commissie geeft een uiteenzetting betreffende enkele nieuwe richtlijnen voor het kampioenschap
2012-2013.
De Sportcommissie vraagt aan de clubs die voorstellen betreffende wijzigingen hebben om aan de
Sportreglementen van KBZB aan te brengen om ze toe te sturen de secretaris van de Sportcommissie vóór
uiterlijk 15-09-2012.
De Sportcommissie nodigt twee leden per club uit op een colloquium dat 15-09-2012 zal plaatsvinden. De
modaliteiten zullen verzonden worden naar de clubs in de maand Augustus.
1.3 De Tuchtcommissie geeft toelichting betreffende enkele regels die vanaf het seizoen 2012-2013 van
toepassing zijn.
1.4 Lotingen van de Bekers van België
Beker van België Dames, Wisselbeker «Hugo RASSCHAERT»
Gezien er slechts vijf teams ingeschreven zijn, zal de eerste ronde van de Beker tussen gespeeld worden tussen
de 2 laagst geklasseerde teams van het vorig seizoen zijnde Ixelles en Wase.
Er is tot een loting overgegaan om het team te kennen dat thuis zal spelen:
Ixelles

Wase

Deze wedstrijd zal het weekend van 14-15-16/12/2012 plaats hebben.
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Beker van België B, Wisselbeker «Sportcommissie»
Gezien het aantal ingeschreven teams - 22 – is er een voorronde voorzien met 12 plegen. De 12 ploegen
worden samengesteld uit de nieuwe ploegen en de laagst geklasseerde van vorig seizoen:
OrcaBilzen
Ensival
Nieuwpoort
Dendermonde
Mechelen B
Genk

Seraing
Ciney
Aalst
Charleroi
Blankenberge
Ixelles

Deze wedstrijden zullen plaats hebben tijdens het weekend van 14-15-16/09/2012.
Beker van België A, Wisselbeker «FRBN/KBZB»
Men gaat tot de loting van 1/8 Finales over:
Antwerpen A
Wase (+5)
Eeklo
Mechelen A
Mons
Gentse
Mouscron
Brussels

La Louvière A
Kortrijk
Tournai
WP Kortrijk (+5)
Merksem (+5)
Antwerpen B
Oostende (+5)
Tielt

Deze wedstrijden zullen plaats hebben tijden het weekend van 26-27-28/10/2012.
1.5 De Sportcommissie gaat over tot de uitwerking van de kalender van het seizoen 2012-2013.
2. Wedstrijd 1076 SH I Kortrijk – Doornik van 10/03/2012
2.1 De Sportcommissie neemt kennis van de definitieve beslissing die door de CCS op haar vergadering van 1406-2012 betreffende de wedstrijd in kwestie wordt genomen.
2.2 Gelet op de late beslissing en gezien de fase van de transfers en ontslagen werd beëindigd, neemt de
Sportcommissie de volgende beslissing:
De betwistbare fase zal het weekend van 14-15-16/09/2012 in het zwembad van Zwevegem of een
gelijksoortig zwembad en op de volgende manier gespeeld worden:
• Een speler van Doornik zal zich op het aangegeven weekend aanbieden om de strafschop opgelegd
door de CCS uit voeren;
• De doelman van Kortrijk zal zich eveneens aanbieden. Indien deze niet beschikbaar is lag de doelman
vervangen worden door een andere speler van Kortrijk;
• De hierboven vermelde spelers van Doornik en Kortrijk moeten als speler vermeld staan op
wedstrijdblad van de 1ste wedstrijd;
• Twee scheidsrechter zullen aanwezig zijn. De kosten hiervan zijn ten laste van de club van Kortrijk;
• Een wedstrijdblad zal opgesteld worden;
• Een lid van de Sportcommissie zal aanwezig zijn om over de fase de supervisie te hebben.
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Deze beslissing zal aan de clubs per aangetekende brief en na goedkeuring van de Secretaris-generaal van
KBZB meegedeeld worden.
3. Eind van het Kampioenschap SH I 2011-2012
De 6 betrokken clubs werden op 19-05-2012 gepeild naar hun standpunt ivm de eindronde.
Vijf van de zes clubs hebben te kennen gegeven geen eindronde meer te willen spelen met volgende
argumentatie:
• Er is geen tijd meer om de eindronde te organiseren vóór de examens;
• Het is onmogelijk om de eindronde te spelen na de examens gezien de vakantie periode;
• Het is onmogelijk om de eindronde in september te spelen gezien de teams niet meer dezelfde
samenstelling hebben ten gevolge van de transfers, ontslag en vertrek naar het buitenland hebben,
enz.
De Sportcommissie besluit, rekening houden I toe te kennen aan de club die aan het einde van de klassieke
fase in SH I het hoogst geklasseerd staat. Ten gevolge hiervan zal «Royal Dauphins Mouscronnois» Kampioen
van België zijn in SH I.
4. Beslissingen
Laatse seconde wedstrijd SH I 1076 KZK – CNT: zie punt 2 van het pv
Toewijzing voor de titel van Kampioen van België SH I: zie punt 3 van het pv.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 28 augustus 2012 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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