Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 03 maart 2017 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Fabrice WEISE, Voorzitter –Francis MERCIER – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN - Pierre LEDENT, secretaris
Goedgekeurd PV
PV van de vergadering van 02-02-2017 zal via mail goedgekeurd worden
Kampioenschap 2016-2017
De SCWP bekrachtigt de resultaten van de speeldagen 19 (WE 27-28-29/01/2017) tot 22 (WE 17-1819/02/2017)
Wedstrijd U20 583 Eeklo – Antwerpen – van 03-02-2017
De club van Antwerpen heeft niet genoeg speler kunnen verenigen om aan de match deel te nemen.
De partijen werden op tijd verwittigd.
De Sportcommissie beslist:
De club van Antwerpen verliest de match door forfait met een eindstand van 0-5 en de Sportcommissie vraagt
aan de Bond de toepassing van de boete voor Forfait. zonder scheidrechters kosten.
Wedstrijd U20 589 La Louvière – Wase van 12-02-2017
De club van Wase heeft zich niet voor de match gepresenteerd.
De Sportcommissie beslist:
De club van Wase verliest de match door forfait met de stand van 0-5 en de Sportcommissie vraagt aan de
Bond de toepassing van de boete voor Forfait.
Wedstrijd U20 553 La Louvière - Mouscron
De club van Moeskroen heeft niet genoeg spelers kunnen verenigen om aan de match deel te nemen.
De partijen werden op de tijd verwittigd.
De Sportcommissie beslist:
De club van Moeskroen verliest de match door forfait met de stand van 0-5 en de Sportcommissie vraagt aan
de Bond de toepassing van de boete voor Forfait zonder scheidrechters kosten.
Tornooi U13 A van 04-02-2017 in Brugge
De club van Eeklo was afwezig op het tornooi.
De Sportcommissie beslist:
De club van Eeklo verliest de match door forfait met de stand van 0-5 en de Sportcommissie vraagt aan de
Bond de toepassing van de boete voor Forfait; een kwart van de scheidsrechterskosten zullen gedragen
worden door de club van Eeklo in de jaarlijkse verrekening.
Organisatie Tornooi Beste Tweede U13
De Sportcommissie ontving spontane kandidaturen voor de organisatie van het eindtornooi voor de beste
tweede U13 van zowel KAZSc als CNT.
De sportcommissie heeft de organisatie van het tornooi aan KAZSc toegewezen omwille van het internationale
karakter van het tornooi en het feit dat dit een goede opportuniteit voor de promotie van de sport.
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Oprichting reflectiewerkgroepen
De doelstelling van de sportcommissie is nog steeds om binnen de 12 tot 15 jaar, een nationale ploeg een rol
van betekenis te laten spelen op een internationaal tornooi. Om te kunnen voldoen aan deze lange
termijnvisie, is het noodzakelijk om bij de basis te beginnen en jaarlijks een evaluatie en eventueel een
bijsturing te doen.
De sportcommissie is van oordeel dat dit traject moet aangevat worden bij de beginners en met deze groep
moet verder gewerkt worden waarbij een nieuwe groep beginners kan voortbouwen op de kennis, ervaring
van hun voorgangers.
Daarom beslist de sportcommissie om op regelmatige tijdstippen werkgroepen samen te stellen met experten
en afgevaardigden van zowel de VZF als de FFBN.
De afvaardiging van de Regio’s is belangrijk voor de verdere opvolging en aanpassing van de leertrajecten, de
experten worden gekozen in functie van hun ervaring en deskundigheid.
De reflectiewerkgroepen hebben een adviesfunctie. De feitelijke beslissing blijft in handen van de
sportcommissie.
Een eerste reflectiewerkgroep zal opgericht worden voor de U9 - U11 - U13.
Voorzitter van de reflectiewerkgroep wordt Xavier Swertvaegher.
De reflectie moet afgerond zijn voor de finale van de Beker van België.
Zullen verder nog deel uitmaken van deze reflectiewerkgroep:
• de Technisch Directeur Waterpolo
• Luc Timmerman, coach U13 ROSC
• François Deley, coach U13 BZK
• 2 Franstalige deelnemers (nog te bepalen)
Digitale Wedstrijdformulier (DWF)
De testfase begint op 01-03-2017 met de clubs uit de Superliga.
Er zijn nog enkele problemen met de installatie van het programma, maar dat zal de komende dagen opgelost
worden.
Sinds de vorming van 04-02, hebben een aantal clubs reeds het DWF gebruikt en dat heeft het mogelijk
gemaakt om op sommige “bugs” de aandacht te vestigen. In zijn geheel is de feedback van de clubs positief.
De Sportcommissie stelt voor dat de secretaris van de Sportcommissie een rondgang doet bij de clubs
teneinde ze te helpen in het gebruik van DWF.
Organisatie damestornooi
Datum: Zondag 23 april 2017 tussen 10 en 13 uur.
2 scenario’s:
Worst case scenario: onvoldoende dames om een wedstrijd te organiseren, dan wordt het een training onder
de leiding van de TD Waterpolo
Best case scenario: veel dames aanwezig, dan organiseren we een tornooi.
Inschrijvingen gaan gebeuren via de VZF en de FFBN
Allerlei
Instructies voor het uitstel van match ten gevolge van slecht weer of geval van overmacht
De Heer Swertvaegher brengt de volgende correctie voor de tabel van het uitstel van match aan:
Als de bezochte club geen data binnen de 7 dagen geeft, zal dit aanleiding geven tot een Forfait voor de
thuisclub.
Als de bezoekende club niet reageert binnen de 7 dagen op de 3 voorgestelde speeldata, zal dit aanleiding
geven tot een Forfait voor de bezoekende club.
De verslaggever, Pierre LEDENT, Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 06-04-2017 – 17.45 uur – Brussel - Bonsbureel
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