Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 04 december 2012 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDDEKEURD
Aanwezig: De Heren Guido CLAES, Voorzitter; Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Stefan DAMMAN
Verontschuldigd: De Heer Patrick VAN PETEGHEM
1. Lezing en goedkeuring PV van 06-11-012
De PV van de vergadering van 06-11-2012 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Kampioenschap 2012-2013 en Post
2.1 Wedstrijd SH II 2011/2111 Gentse - Hasselt
Wedstrijd, op verzoek van Gentse uitgesteld.
Beide clubs hebben een overeenkomst bereikt om deze match op zondag 16-12-2012 om 16:00 uur te spelen.
De reservewedstrijd zal om 17:45 uur beginnen. Hasselt vraagt om de wedstrijd niet te spelen gezien het late
uur omdat het reserveteam van Hasselt samengesteld is uit voornamelijk studenten tijdens de
examenperiode.
Hasselt vraagt om de match met forfait te verliezen zonder boetes te moeten betalen.
Bij wijze van uitzondering aanvaardt de Sportcommissie de vraag van Hasselt.
2.2 Wedstrijd SH IRes 1150 Mechelen A – La Louvière A van 08-12-2012
De match wordt om 22:45 uur geprogrammeerd en de club van La Louvière vraagt om de wedstrijd met forfait
te mogen verliezen, zonder boetes te moeten betalen. Het reserveteam is samengesteld uit voornamelijk
studenten tijdens hun examenperiode.
Bij wijze van uitzondering aanvaardt de Sportcommissie de vraag van La Louvière.
2.3 Post van club Roeselare
De secretaris stelt de Commissie op de hoogte van post van de club van Roeselare betreffende de speler
Diederik NOLF van KWK (Kortrijk)
Deze speler was het niet eens met zijn club en vraagt om naar Roeselare te kunnen getransfereerd worden
zodat hij aan het kampioenschap met laatstgenoemde kan deelnemen.
Deze speler begon aan het kampioenschap 2012-2013 bij KWK.
De commissie kan niet instemmen met dit verzoek.
Een mail zal naar de club van Roeselare verzonden worden.
2.4 Meteorologische Voorwaarden voor de vrijdag 07-12-2012
De secretaris deelt de Sportcommissie mee dat er sneeuw verwacht wordt op vrijdag 7/12/2012.
De secretaris vraagt welke de richtlijnen zijn die, in dit specifieke geval, moeten toegepast worden.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om elke vraag van uitstel van een club te aanvaarden als die
gegrond zijn.
In geen enkel geval, zal er een uitstel van het kampioenschap zijn want de sneeuw is alleen voor vrijdag
voorzien.
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2.5 U9 Competitie
De Heer Guido CLAES geeft aan de Sportcommissie uitleg omtrent de U9 competitie.
Deze competitie is voor kinderen van 6 jaar tot 9 jaar en zij moeten op spelerslijsten worden ingeschreven.
De spelers dienen niet over een vergunning te beschikken.
Deze competitie zal in tornooivorm worden gespeeld. Elke club moet aan minstens 2 tornooien deelnemen.
Een eindronde zal plaatsvinden met alle clubs.
De Heer Guido CLAES vraagt aan de secretaris om de clubs te verwittigen zich kandidaat te stellen voor 04-012013.
Op 12-01-2013 zal een vergadering in Mechelen belegd worden.
Op deze vergadering, zullen de formule van het kampioenschap en het reglement aan de clubs uitgelegd
worden.
Tevens zullen de data van de tornooien vastgesteld worden.
3. Loting 1/2 Finale van de Beker van België «Dames»
3.1
Eeklo
Kindervreugd

Ixelles
Gentse

De wedstrijden zullen het weekend van 22-23-24/03/2013 gespeeld worden
3.2 Finales van de Bekers van België
De Heer Francis MERCIER heeft de aanbesteding voor de Beker van België bijgewoond.
Moeskroen wordt de organisatie van de finales van de beker van België toegewezen.
4. Allerlei
4.1 De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mede dat de Heer LOUWAGIE de Heer Wouter
GEORGES heeft gemachtigd om zich bij sommige andere Sportbonden te informeren hoe de scheidsrechters
worden gehonoreerd.
4.2 De Heer Francis MERCIER werd geïnterpelleerd door de Heer LOUWAGIE wat betreft de participatie van
het team U17 aan het kwalificatie tornooi voor de Europese Kampioenschappen. Dit omdat het tornooi niet in
België kan worden georganiseerd.
De Heer Francis MERCIER heeft geantwoord dat het team zeker moet worden ingeschreven.
De Sportcommissie is verbaasd dat er geen verzoek werd gestuurd naar de clubs om dit tornooi te
organiseren.
De Heer Francis MERCIER zal contact opnemen met de Heer HERMANS van Charleroi om te zien of het
mogelijk zou zijn om dit tornooi in het zwembad HELIOS van Charleroi te kunnen organiseren.
4.3 De Heer Guido CLAES vraagt aan de secretaris om contact met de CCS op te nemen, om eind januari een
gemeenschappelijke vergadering te beleggen om over de opleiding van de scheidsrechters te spreken.
4.4 De Heer Guido CLAES vraagt aan de secretaris om alle informatie betreffende de Sportcommissie alsmede
alle PV's aan Mevrouw Els AUDERNAERT van de VZF te verzenden.
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4.5 De Heer Stefan DAMMAN vraagt aan de secretaris om naar de clubs en de scheidsrechters het programma
van het tornooi met het nationale team U17, die in Brugge wordt georganiseerd op 22-23/12/2012, te
verzenden.
4.6 De secretaris stelt de Sportcommissie op de hoogte van een interpellatie van een club betreffende Fair
Play.
Deze club heeft vastgesteld dat aan het einde van talrijke jeugdwedstrijden, het verliezende team weigerde
om de hand van de tegenpartij aan te reiken en dit door toedoen van de coach.
De Sportcommissie zal over de uitwerking van een «Handvest van Fair Play» nadenken.
5. Beslissingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Forfait van Hasselt in SH II Reserve, zie punt 2.1 van het PV.
Forfait van La Louvière A in SH I Reserve, zie punt 2.2 van het PV.
Post van club Roeselare, zie punt 2.3 van het PV.
Meteorologische voorwaarden voor de vrijdag 07-12-2012, zie punt 2.4 van het PV.
Competitie U9, zie punt 2.5 van het PV.
Vergadering SCWP / CCS, zie punt 4.3 van het PV.
Tornooi Brugge, zie punt 4.5 van het PV.
Handvest van het Fair Play, zie punt 4.6 van het PV

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 22 januari 2012 – Brussel - Bonsbureel
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