Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 22 januari 2013 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN;
Renaud VILAIN
Verontschuldigd: De Heren Guido CLAES, Voorzitter; Patrick VAN PETEGHEM
1. . Inleiding
Ten gevolge van de afwezigheid van de Heer Guido CLAES, Voorzitter, die zich verontschuldigt, zal de Heer
Francis MERCIER, Ondervoorzitter, de vergadering voorzitten.
De Heer Francis MERCIER verwelkomt het nieuwe lid van de Sportcommissie, afkomstig van het Sportcomité
FFBN, de Heer Renaud VILAIN.
De Heer MERCIER wenst de leden van de Sportcommissie zijn goede wensen voor het nieuwe jaar.
2. Kampioenschap 2012-2013 en Post
2.1 Wedstrijd SH I/IRes 1049/1149 Brussels – Kortrijk van 07-12-2012
De Sportcommissie neemt kennis van de post van Brussels.
De Sportcommissie vraagt aan beide clubs om uiterlijk vóór 31/01/2013 een nieuwe datum te vinden.
Na deze datum, zal de Sportcommissie zelf een datum vooropstellen waarop de match zal gespeeld worden.
De club die deze datum weigert, zal bedacht worden met forfait.
De Sportcommissie herinnert eraan dat de match op een redelijk uur moet gespeeld worden.
De Sportcommissie vraagt om bij uitwisseling van mails betreffende deze zaak, steeds in kopie te staan.
2.2 Wedstrijd SH IV 4043 Seraing – Ixelles van 12-01-2013
De club van Ixelles heeft de Secretaris van de Sportcommissie verwittigd dat zij niet genoeg spelers hadden om
de match aan te vatten. De club vraagt dan ook een forfait aan.
Het team van Seraing en de scheidsrechter werden op tijd verwittigd.
De Sportcommissie besluit:
De club van Seraing wint de match met de stand van 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete zonder scheidsrechterkosten
tegen de club van Ixelles.
2.3 Wedstrijd SH III 3045 Mechelen B – Blankenberge van 19-01-2013
Ten gevolge van het weer, hebben de spelers van Blankenberge de verplaatsing niet willen maken.
De Sportcommissie had vooraf, na grondig de meteo grondig te hebben bestudeerd, geconcludeerd dat alle
wedstrijden konden doorgaan.
De Sportcommissie besluit:
De club van Mechelen B wint de match met de stand van 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete zonder de scheidsrechterkosten
tegen de club van Blankenberge.
2.4 Interpellatie van de club van Gentse
De secretaris leest een mail voor van de Gentse betreffende het forfait van de wedstrijd U20 Gentse - Eeklo
van 21-10-2012.
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Als gevolg van de uitzonderlijke overeenkomst die de Sportcommissie aan de club van Hasselt bij de match SH
IIRes Gentse-Hasselt heeft gegeven van 16-12-2012, vraagt de Gentse of het uitzonderlijke karakter niet op de
bovenvermelde match U20 zou kunnen toegepast worden.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris of de omstandigheden gelijkwaardig zijn.
De secretaris verklaart dat beide gevallen verschillend zijn.
De Sportcommissie besluit om haar eerste beslissing te bevestigen.
3. Loting 1/2 Finales van de Bekers van België «A» en «B»
3.1 Beker van België «B»
De Heer Patrice DE KIMPE, die de organiserende club van de finales van de Bekers van België – Moeskroen –
vertegenwoordigt, gaat over tot de loting van 1/2 Finale «B»:
Calypso
Waregem

Leuven (+5)
Seraing (+5)

3.2 Beker van België «A»
Mevrouw DENAMUR Ch. - Sportcommissie Synchro – gaat tot de loting van 1/2 Finale «A» over:
Mouscron
Eeklo

Kortrijk
Brussels

3.3 De wedstrijden zullen het weekend van 22-23-24/03/2013 gespeeld worden
4. Allerlei
4.1 De Sportcommissie is verheugd dat de PV sneller is opgesteld om ze goed te keuren.
4.2 De Secretaris vraagt aan de Sportcommissie om de formule van de Forfait te herzien.
De clubs geven gemakkelijker forfait door de huidige reglementering.
Men zou de federale boete moeten herzien en verschillende boetes instellen op het moment dat het forfait
werd gevraagd of uitgesproken.
4.3 De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mee dat het universitaire waterpolo-team aan
Universiades 2013 in KAZAN (U.S.S.R) zal deelnemen.
4.4 De Sportcommissie is verheugd over de participatie van het nationale team U17 aan het Kwalificatie
Tornooi voor de Europese Kampioenschappen in Montenegro.
4.5 De Sportcommissie betreurt de beslissing, genomen door CA van KBZB, waarin ze een voorbereidingsstage
in Roemenië omwille van budgettaire redenen niet zal doorgaan.
De Sportcommissie wil de grens van de begroting kennen die aan Waterpolo door de Bond wordt toegekend.
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5. Beslissingen
•
•
•

Wedstrijd SH I Brussels - Kortrijk, zie punt 2.1 van het PV.
Forfait van Ixelles, zie punt 2.2 van het PV.
Forfait van Blankenberge, zie punt 2.3 van het PV.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 26 februari 2013 - 18.15 uur – Brussel - Bonsbureel
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