Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 28 augustus 2012 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Guido CLAES, Voorzitter; Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Stefan DAMMAN
Uitgenodigd: De Heer BERTIAUX Alban
Verontschuldigd: De Heer Patrick VAN PETEGHEM
1. Lezing en goedkeuring PV’s van 05-06-201 en 23-06-12
De PV’s van de vergaderingen van 05-06-2012 – 23-06-2012 werden gelezen en goedgekeurd.
2. Kampioenschap 2011-2012 en Post
2.1 Wedstrijd SH 1 1076 KZK – CNT van 10-03-2012
De briefwisseling in verband met de te herspelen fase is door de Heer Wouter GEORGES gecorrigeerd en in de
2 landstalen.
Voor KWK moest de betwistbare fase vóór uiterlijk het WE van 14-15-16/09/2012 gespeeld worden en voor
CNT moest de betwistbare fase het WE van 14-15-16/09/2012 spelen.
De club van KWK heeft voorgesteld om deze fase 01-09-2012 te spelen aan het open gemeentezwembad van
Kortrijk.
CNT stemt in op voorwaarde dat de Sportcommissie hiermee instemd.
De Heer LOUWAGIE, voorzitter van KBZB, heeft besloten dat deze fase de 01-09-2012 aan het
gemeentezwembad van Kortrijk zal gespeeld worden.
De Sportcommissie zal door de Heer Francis MERCIER vertegenwoordigd worden
2.2 Eindronde voor de titel en klassement SH I 2011-2012
Op verzoek van de KBZB, werden de zes betrokken geinformeerd en moesten zij schriftelijk antwoorden.
Vijf van de zes clubs hebben het uitdrukkelijk gemeld om geen eindronde meer te spelen gezien verandering
van spelers na de Transfertperiode.
Dezelfde clubs vragen dat het definitieve klassement op basis van het resulterend klassement van de klassieke
fase is opgesteld.
De Sportcommissie komt overeen met het advies van deze vijf clubs.
3. Kampioenschap 2012-2013 en Post
3.1 Spelerslijsten
De SH I clubs van VZF zullen hun spelerslijst aan het secretariaat van de Sportcommissie vóór uiterlijk
12/09/2012 moeten toezenden.
Alle clubs van de FFBN zullen hun spelerslijst aan het secretariaat van de Sportcommissie vóór uiterlijk
12/09/2012 moeten toezenden.
De clubs van SH I zullen hun spelerslijst tijdens de periode van 03/12/2012 tot 06/12/2012 kunnen aanvullen.
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3.2 Vergadering van 15/09/2012 - Autonomie van de Belgische Waterpolo
Een uitnodiging zal verzonden worden naar alle clubs die twee van hun leden verzoeken om aan deze
vergadering deel te nemen.
De clubs zullen verzocht worden om naar het secretariaat van de Sportcommissie vóór uiterlijk der
12/09/2012 hun advies te verzenden betreffende deze « Autonomie van de Belgische Waterpolo».
Het advies van de niet- aanwezige clubs aan de vergadering zal niet behandeld worden.
De vergadering zal om 10.30 uur ingeleid worden door de Voorzitter van de Sportcommissie vervolgens men
zal kennis nemen van de adviezen van de clubs en als er tijd blijft zal er een «Allerlei» punt zijn.
3.3 Nationale Ploeg U17
Door het feit dat het Nationale team U17 aan de eindronde U20 niet deelneemt, vraagt de Heer Stefan
DAMMAN dat de uitslagen van de wedstrijden van het team U17 niet in het klassement in aanmerking worden
genomen en vraagt eveneens dat alle geselecteerde spelers van het team U17 in het team FRBN/KBZB spelen
wanneer zij tegen hun club spelen.
Het doel is om het U17 team zo goed mogelijk voor te bereiden voor de participatie aan het «Kwalificatie
Toernooi van de Europese Kampioenschappen»
De Sportcommissie stemt in en vraagt aan de secretaris om dit aan alle betrokken clubs te melde.
3.4. Club van Gentse en het zwembad «ROZENBROEKEN»
De club van Gentse wordt gemachtigd om bepaalde U20 wedstrijden in het zwembad «ROZENBROEKEN» te
spelen op voorwaarde dat de afmetingen van het spelveld identiek zijn aan de afmetingen van het spelveld
van het «Strop».
5. Allerlei
De Sportcommissie heeft het droevige nieuws van het overlijden van de Heer Jacques CAUFRIER, vroegere
voorzitter van KBZB en eveneens een grote speler en trainer van Waterpolo ontvangen.
De Sportcommissie presenteert aan de Familie haar oprecht rouwbeklag.
De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mede dat de Heer MARENNE Frédéric - SVDE - de opleiding
van een team van universitaire spelers voor zijn rekening heeft genomen teneinde aan de «Universiades
2013» aan KAZAN (U.S.S.R) deel te nemen.
De Sportcommissie ondersteunt dit project.
De Sportcommissie vraagt aan de Heer Stefan DAMMAN of alles in orde voor de participatie van het team U17
aan het toernooi in Zwitserland is.
De Heer DAMMAN antwoordt bevestigend.
De staf van het Nationale Team vraagt om de stand van de begroting te kennen die aan het team U17 en veel
vroeger dan op een vergadering van de Sportcel wordt toegekend.
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6. Beslissingen
•
•
•
•
•

Wedstrijd 1076 KZK – CNT, zie punt 2.1 van het PV.
Eindronde SH I 2011-2012 en Klassement SH I 2011-2012, zie punt 2.2 van het PV.
Spelerslijsten, zie punt 3.1 van het PV.
Nationale Team U17 in het kampioenschap U20, zie punt 3.3 van het PV.
Club van Gentse en het zwembad «ROZENBROEKEN», zie punt 3.4 van het PV.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 27 september 2012 – Brussel - Bonsbureel
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