Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 02 februari 2017 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Fabrice WEISE, Voorzitter –Francis MERCIER – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN - Pierre LEDENT, secretaris
Uitgenodigd: /
Verontschuldigd: /
Goedgekeurd PV
PV van de vergadering van 22-12-2016 is goedgekeurd.
Kampioenschap 2016-2017
De SCWP bekrachtigt de resultaten van de speeldagen 16 (WE 06-07-08/01/2017) tot 18 (WE 20-2122/01/2017)
Uitgestelde match SD 627 Antwerpen – Gentse van 13-01-2017
Ten gevolge van het slechte weer moest de match uitgesteld worden.
Door het feit dat Antwerpen geen vrije datum heeft kunnen vinden, wenst Antwerpen forfait te geven voor de
match.
De Sportcommissie beslist:
De club van Antwerpen verliest de match door forfait met de stand van 0-5 en zonder kosten.
Wedstrijd SHIII Roeselare La Louvière B van 28-01-2017
La Louvière B heeft zich op een verkeerd uur gemeld in het zwembad van Roesalare, namelijk om 20:15 uur in
plaats van 18:35. Eind augustus, heeft Roeselare gevraagd om het uur van de match te wijzigen.
De secretaris heeft deze verandering bekrachtigd, de verandering uitgevoerd op de website WPOnline en in de
aanduidingen van scheidsrechter. De Secretaris merkt echter op dat hij de bevestigingsmail naar de clubs niet
kan terugvinden.
Na de betrokken clubs geraadpleegd te hebben, besluit de Sportcommissie dat:
De match alsnog zal gespeeld worden tijdens de week, op een tijdstip dat zal voorgesteld worden door
Roeselare.
Mail van Gentse van 30-01-2017
In zijn mail, merkt de Gentse op dat bepaalde spelers van een zelfde club met meerdere teams soms in hun
basisteam spelen, soms bij het team in een hogere reeks speelt om vervolgens opnieuw bij hun oospronkelijk
team te spelen. Dergelijke praktijken kan gevolgen hebben voor het verloop van de competitie in SHII.
De Sportcommissie erkent dat zij een fout heeft gemaakt in haar PV van 06-09-2016 en dat er nu enige
onduidelijkheid zou kunnen bestaan met betrekking tot dit punt.
De Sportcommissie beslist om de volgende regel te hanteren vanaf 10/02/2017:
Iedere Senior speler die op een wedstrijdblad van een Afdeling wordt ingeschreven, zal daarna niet meer op
een wedstrijdblad van een lagere Afdeling tijdens hetzelfde seizoen kunnen ingeschreven worden.
Deze onnauwkeurigheid zal in het KBZB Sportreglement toegevoegd worden.
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Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Hoorzitting KWK betreffende de afmetingen van het spelveld
KWK werd per aangetekende brief op 19-01-2017 verzocht om aanwezig te zijn op de vergadering. Op het
voorziene tijdstip is er echter niemand aanwezig. Hierop neemt de voorzitter contact op met de waterpolo
verantwoordelijke van KWK. Uit het telefonisch relaas blijkt dat de aangetekende zending nog niet werd
afgehaald in het postkantoor.
De waterpolo verantwoordelijke van KWK erkent dat de club het spelveld reeds van bij aanvang van het
seizoen een lengte van 26 m heeft, ondanks dat op het inschrijvingsformulier werd opgegeven dat er zou
gespeeld worden op een lengte van 30 meter.
De Sportcommissie stelt vast dat het artikel KBWP 08.3 niet werd nageleefd en vraagt aan de Bond om de
voorziene boete voor niet-naleving van de regels toe te passen.
De Sportcommissie verzoekt aan KWK om een afwijking aan te vragen voor de aanvang van de tweede ronde.
Allerlei
Instructies voor het uitstel van match ten gevolge van slecht weer of geval van overmacht
De Heer Swertvaegher stelt voor om het schema toe te passen dat u in bijlage van dit PV zult terugvinden.
Na enkele aanpassingen, stemt de Commissie in.
Mededeling naar de clubs
De Voorzitter zal met WPOnline zien of er geen mogelijkheid zou zijn om naar de clubs met behulp van de
openbladzijde van de website WPOnline mee te delen.
De Sportcommissie heeft reeds de mogelijkheid om informatie te verspreiden via de Facebookpagina “Belgian
Waterpolo”. Het adres moet echter nog meer bekendgemaakt worden bij de clubs.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 02-03-2017 – 17.45 uur – Brussel - Bonsbureel
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