Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 26 februari 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
De Sportcommissie neemt een minuut in acht ter ere van de Heer Abe FUCHS.
2. Kampioenschap 2012-2013 en Post
2.1 Wedstrijd SH IIRES 2140 Hasselt – WP Kortrijk van 09-12-2012
WP Kortrijk had niet genoeg spelers om aan de match deel te nemen.
De Sportcommissie besluit:
Hasselt wint de match met 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete tegen WP Kortrijk.
2.2 Wedstrijd SH IRes 1163 Mechelen - Tournai van 26-01-2013
Bij de wedstrijd SH I 1063 werd de trainer van Doornik bestraft met een rode kaart.
De matchen «Eerste» en «Reserve» worden beschouwd als één wedstrijd.
De trainer van Doornik heeft aan de «Reserve» wedstrijd deelgenomen hoewel hij werd bestraft en werd
geschort.
De secretaris van Doornik heeft een mail verzonden dat de trainer toestemming had van de scheidsrechters
om deel te nemen aan de wedstrijd.
De secretaris van de Commissie deelt de Commissie mee dat de scheidsrechters als instructie hebben
meegekregen om niemand te verhinderen aan de match deel te nemen.
De Sportcommissie besluit:
Mechelen wint de match met 10-0.
De Sportcommissie vraagt aan de Bond de toepassing van de forfaitaire boete tegen Doornik.
2.3 Wedstrijd SH II/IIRes 2060/2160 Calypso - Hasselt van 09-02-2013
De club van Calypso heeft een mail als bewijs verzonden betreffende de sluiting van het zwembad op
09/02/2013.
De Sportcommissie neemt kennis van de mail van Hasselt betreffende het uitstel van de match.
De Sportcommissie besluit dat beide clubs een oplossing moeten vinden opdat de match uiterlijk vóór
31/03/2013 wordt gespeeld.
Een mail zal verzonden worden naar de clubs door de secretaris van de Sportcommissie.
2.4 Interpellatie van de club van Gentse
De Sportcommissie neemt kennis van de mail die door de secretaris van Gentse werd verzonden.
De club vraagt wat er gebeurt als een ploeg die kampioen speelt, om de één of andere reden niet wil stijgen.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om de club op basis van de reglementering van de KBZB te
antwoorden.
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2.5 Toernooi U11 dat door Wase ZK wordt georganiseerd
Een mail, door de Heer Wim SYMOENS verzonden op 30/01/2013 stelt de secretaris van de Commissie in
kennis van het feit dat de club in de onmogelijkheid zal zijn om het tornooi op de voorziene datum te
organiseren in hun eigen zwembad. Wase heeft een regeling met Gentse getroffen om dit tornooi op de
voorziene datum, maar in het zwembad van «Strop» in Gent te organiseren.
Op 22/02/2013 verzendt de Wase een mail vraagt om de datum van het tornooi te veranderen om het toch te
organiseren in hun zwembad.
Deze datum was een week eerder en was niet voor alle clubs aanvaardbaar.
De secretaris deelt de Sportcommissie mee dat de scheidsrechtersaanduidingen intussen werden verzonden
op datum van 17/03/2013 om de Gentse toe te laten hun zwembad te reserveren.
De Sportcommissie besluit dat het tornooi op 17/03/2013 in Gent wordt gehandhaafd.
Een mail zal door de secretaris naar de betrokken clubs verzonden worden.
2.6 Vraag van de club van Eeklo
De club van Eeklo heeft een verzoek van derogatie ingediend om de semifinale van de Beker van België A in
zijn eigen zwembad te kunnen spelen.
De Sportcommissie herinnert eraan dat deze semifinale moet gespeeld worden in een zwembad met een
minimale diepte van 1,80 m over het gehele speelveld.
De Heer Renaud VILAIN deelt de Sportcommissie mee dat hij een mail naar de voorzitter van de
Sportcommissie heeft verzonden met het verzoek van RBP om de wedstrijd te laten doorgaan in een zwembad
met reglementaire afmetingen.
Tot nu toe is die mail onbeantwoord gebleven.
De Sportcommissie vraagt aan beide clubs om een oplossing te vinden voor uiterlijk maandag 04/03/2013 .
3. Allerlei
3.1 De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mee dat de voorlopige PV van de laatste Sportcel niet
juist is en dat hij dit zal laten weten aan dhr Wouter Georges.
3.2 In de voorlopige PV van de laatste Sportcel, wordt aan de Sportcommissie gevraagd om een project voor
de «Nieuwe Structuur Waterpolo» op te stellen.
De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mee dat een vergadering betreffende dit onderwerp door
de Heer Guido CLAES op 14/03/2013 in Vilvoorde werd geprogrammeerd.
De secretaris van de Sportcommissie uit zijn verwondering dat hij niet werd uitgenodigd op deze vergadering.
3.3 De secretaris stelt de Sportcommissie in kennis van een telefoongesprek dat hij met de Heer Robert VAN
HECKE op vrijdag 22/02/2013 heeft gehad.
De Heer Robert VAN HECKE vraagt dat de reglementering op het gebruik van een «kopie» van de
identiteitskaart wordt herzien.
Hij vraagt eveneens dat de reglementering op de inschrijving van de spelers op het wedstrijdblad wordt
herzien.
Deze twee punten zullen op een volgende vergadering van de Commissie besproken worden.
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3.4 De secretaris wijst de Commissie erop dat de procedure van «Stijgen en Daling» voor het seizoen 20122013 door het feit van de toepassing van de reglementering op de diepte van zwembad in SH I herzien zouden
moeten worden en dat bepaalde clubs van SH I verplicht in SH II zullen moeten spelen gezien zij de gevraagde
voorwaarden niet vervullen.
Derhalve zal er een overschot van teams in SH II en een ontoereikendheid van clubs in SH I zijn.
4. Beslissingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forfait van WP Kortrijk, zie punt 2.1 van het PV.
Forfait van Doornik, zie punt 2.2 van het PV.
Wedstrijd SH II/IIRes Calypso - Hasselt, zie punt 2.3 van het PV.
Interpellatie van club Gentse, zie punt 2.4 van het PV.
Toernooi U11 dat door club van Wase wordt georganiseerd, zie punt 2.5 van het PV.
Semifinale Beker van België, match Eeklo – Brussel, zie punt 2.6 van het PV.
Correcties PV Sportcel, zie punt 3.1 van het PV.
Nieuwe structuur Waterpolo, zie punt 3.2 van het PV.
Reglementering «Kopie» Identiteitskaart, zie punt 3.3 van het PV.
Reglementering inschrijving van de spelers op het wedstrijdblad, zie punt 3.3 van het PV

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