Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 06 november 2012 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN
Verontschuldigd: De Heren Guido CLAES, Voorzitter; Patrick VAN PETEGHEM
Uitgenodigd: De Heer Alban BERTIAUX
1. Lezing en goedkeuring PV van 27-09-2012
De PV van de vergadering van 27-09-2012 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Kampioenschap 2012-2013 en Post
2.1 Wedstrijd 6021 U20 A – Gentse – Eeklo van 21-10-2012
De club van Gent die verschillende spelers van gewond hebben, hebben forfait moeten geven.
Het secretariaat evenals de CCS werden op tijd verwittigd opdat de club van Eeklo en de scheidsrechters de
verplaatsing niet hoeven doen.
De Sportcommissie besluit:
De club van Gent verliest de match met de score 0-10.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait maar zonder de
scheidsrechterskosten.
2.2 Wedstrijd Beker van België «B» - BCB 12 Waregem – Eupen van 27-10-2012
De club van Eupen heeft op 22-10-2012 een aangetekende brief naar het Secretariaat van de Sportcommissie
verzonden om te zeggen dat zij de verplaatsing naar Waregem niet uitvoeren en dus Forfait geven voor de
match.
De Sportcommissie besluit:
De club van Eupen verliest de match met de score 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait maar zonder de
scheidsrechterskosten.
2.3 Artikel BKWP 17.3 van de Sportregelgeving van KBZB
De Sportcommissie overweegt om het artikel BKWP 17.3 te wijzigen.
Dat zal op de twee volgende vergaderingen besproken worden teneinde een definitieve tekst voor eind
december te verkrijgen.
2.4 Speeldag 30 – WE 10-11-12/05/2013
De Heer Wouter GEORGES deelt de Sportcommissie mede dat het Kwalificatie Tornooi voor de Europese
Kampioenschappen U17 het WE van 11-12-13/05/2013 zal plaatsvinden zonder dat de plaats nog wordt
bepaald.
Aangezien een dag van de eindronde van het kampioenschap op deze datum wordt geprogrammeerd, zal de
Sportcommissie de mogelijkheden bestuderen om bepaalde Seniors wedstrijden uit te stellen tot het volgende
weekend.
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2.5 Controle wedstrijdbladen
De secretaris deelt de Commissie mede dat hij talrijke opmerkingen naar de clubs heeft verzonden betreffende
de onvolledige wedstrijdbladen of op het feit dat bepaalde Officials onverenigbare functies aan de goede
werking van de match samenvoegden.
Hij heeft de clubs medegedeeld dat als de opmerking zich herhaalde, de reglementaire boete zal toegepast
zijn.
Het waterpolo verantwoordelijke van Seraing - de Heer Luc JOLIET - heeft op venijnige wijze geantwoord op
deze mail door partij te kiezen voor alle waterpoloclubs.
De Heer Francis MERCIER zal een post naar de Heer Luc JOLIET (ESN) verzenden door hem een vermaning te
betekenen.
3. Loting 1/8 Finales van de Bekers van België «A» en «B»
3.1 Beker van België «B»
Leuven (+5)
Aalst (+10)
Seraing (+5)
Mechelen B

Brugge
Calypso
Soignies
Waregem

Kortrijk
Eeklo
Antwerpen A
Brussels

Mons
Mechelen A
Mouscron
Gentse (+5)

3.2 Beker van België «A»

De wedstrijden zullen het weekend van 14-15-16/12/2012 gespeeld worden
3.3 Finales van de Bekers van België
De Heer Wouter GEORGES deelt de Sportcommissie mede dat ten gevolge van de organisatie van de
Kampioenschappen van België Zwemmen het weekend van 17-18-19/05/2012, de Finales van Bekers van
België werden uitgesteld tot de datum van zaterdag 25/05/2012.
Door de verandering van datum wordt een verzoek gestuurd naar de clubs voor een kandidatuur voor deze
inrichting.
4. Allerlei
De Sportcommissie neemt kennis van het werkdocument dat door de Heer Wouter GEORGES opgesteld
betreffende de afgifte van de vergunningen binnen VZF.
De Sportcommissie vraagt of dergelijk werk niet eveneens door de FFBN gedaan zou kunnen worden
De Heer Stefan DAMAN deelt de Sportcommissie mede dat het weekend van 21-22-23/12/2012 het Nationale
team een tornooi in België zal spelen, nog te bepalen plaats, tegen het Opleidingscentrum van Douai
(Frankrijk) en twee Nederlandse teams.
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5. Beslissingen
•
•
•
•
•

Forfait U20 Gentse - Eeklo, zie punt 2.1 van het PV.
Forfait Beker van België «B» Waregem - Eupen, zie punt 2.2 van het PV.
Artikel BKWP 17.3, zie punt 2.3 van het PV.
Speeldag 30 van het Belgisch Kampioenschap, zie punt 2.4 van het PV.
Vermaning ten aanzien van de WP verantwoordelijke ESN, zie punt 2.5 van het PV

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 27 november 2012 – Brussel - Bonsbureel
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