KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 25 maart 2014 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/14.03/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN
FFBN: Pierre GEERAERTS – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 18.02.2014

De redactie van het verslag is momenteel nog niet volledig afgewerkt maar zal spoedig ter goedkeuring overgemaakt worden aan
de leden van de Tuchtcommissie.
2.

Briefwisseling:

De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
•

Verslag vergadering Scheidsrechterscommissie 11.02.2014. De Tuchtcommissie neemt kennis van de effectieve

•

Uitnodiging AZSC voor de bekerfinales op zaterdag 29.03.14 te Antwerpen;

schorsing van B. POLLAK (SCC) als scheidsrechter tot 30.09.2015.

3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 2082/SH II HZS – AZSC van 24/01/2014: verslag scheidsrechter DE BOECK
Aanwezige leden van de Tuchtcommissie WP: F. HOSTE (voorzitter) – P. GEERAERTS – B. WILLIAMS – T. CASSIMAN
De voltallige Tuchtcommissie neemt kennis van alle elementen van het dossier die schriftelijk of mondeling naar voren werden
gebracht op de vorige zittingen van 28.01.2014 en 18.02.2014.
De Tuchtcommissie heeft ook kennis genomen van een schriftelijk verweerschrift van AZSC, dat vandaag werd ontvangen via
email. Ook al is dit verweerschrift in principe onontvankelijk (want niet ondertekend door de secretaris of de voorzitter) en is de
identiteit van de auteur onbekend, toch heeft de Tuchtcommissie formeel kennis genomen van de inhoud en voegt dit stuk toe
aan het dossier.
Is uitgenodigd en aanwezig: L. DAMS (speler AZSC)
De Tuchtcommissie hoort speler L. DAMS, die zijn twijfels uit over zijn zogezegde 2e herhaling en bezwaar maakt tegen het
subjectieve optreden van scheidsrechter DE BOECK maar zich uitdrukkelijk verontschuldigt voor de kwetsende woorden; hij
verwijst verder naar zijn specifieke medische toestand als verzachtende omstandigheid en duidt tenslotte op het vervalsen van de
competitie door de Tuchtcommissie door de uitgestelde timing en toepassing bij het opleggen van bijkomende schorsingen.
Na beraadslaging stelt de Tuchtcommissie WP vast dat:
-

het scheidsrechtersverslag afdoend en duidelijk is naar inhoud;

-

de speler voor de 2e maal in herhaling is van een sanctioneerbare gedraging;

-

alle voorziene pleegvormen in het kader van een automatische sanctie naar behoren werden vervuld door de

-

het voorkomen van een speciale medische conditie betreurenswaardig is maar dat dit niet gebruikt kan worden ter

-

de speler niet aantoont hoe de timing van de beslissing zou bijdragen tot of de oorzaak zou zijn van

scheidsrechter;
verontschuldiging van de gebruikte bewoordingen tegenover de scheidsrechter;
competitievervalsing;
Aangezien er duidelijk sprake is van een tweede geval van herhaling binnen een periode van 2 jaar;
Aangezien de eerste herhaling opgelopen in het vorige seizoen aanleiding gaf tot een bijkomende schorsing van 2 wedstrijden;
Aangezien de betrokken speler blijkbaar volhardt in de recidive (rode kaart en onbetamelijk gedrag);
beslist de Tuchtcommissie WP om aan speler Lars DAMS (AZSC) een bijkomende schorsing van 4 wedstrijden op te leggen.
Onkosten van de zitting: ten laste van AZSC
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3.2. Wedstrijd BC A 11/ AZSC – DM van 14/12/2013: verslag scheidsrechter DE BOECK
Aanwezige leden van de Tuchtcommissie WP: F. HOSTE (voorzitter) – P. GEERAERTS – B. WILLIAMS – T. CASSIMAN
Is uitgenodigd en afwezig: R. VAN PETEGHEM (coach AZSC)
De voltallige Tuchtcommissie neemt kennis van alle elementen van het dossier die schriftelijk of mondeling naar voren werden
gebracht op de vorige zittingen van 28.01.2014 en 18.02.2014.
De Tuchtcommissie heeft ook kennis genomen van een schriftelijk verweerschrift van AZSC, dat vandaag werd ontvangen via
email. Ook al is dit verweerschrift in principe onontvankelijk (want niet ondertekend door de secretaris of de voorzitter) en is de
identiteit van de auteur onbekend, toch heeft de Tuchtcommissie formeel kennis genomen van de inhoud en voegt dit stuk toe
aan het dossier.
Na beraadslaging stelt de Tuchtcommissie WP vast dat:
•

de convocatie van coach R. VAN PETEGHEM deel uitmaakt van de voorziene procedure in geval van recidive in
overeenstemming met de tabel der automatische sancties en waarbij de Tuchtcommissie steeds kan oordelen volgens
verslag, wedstrijdblad en verhoor;

•

de coach in herhaling is van een sanctioneerbare gedraging;

•

er zowel op het scheidsrechtersverslag als op het wedstrijdblad duidelijk blijkt dat een rode kaart werd toegekend aan de
betrokken coach zodat alle voorziene pleegvormen in het kader van een automatische sanctie naar behoren werden
vervuld door de scheidsrechter.

•

de automatische sanctie niet louter werd genoteerd wegens het betwisten van scheidsrechterlijke beslissingen maar ook
omwille van het aanhoudende verbale protest door de coach nadat hij nochtans voorafgaand werd aangemaand tot
kalmte; dit gedrag geeft blijk van een gebrek aan respect voor de scheidsrechter.

•

de reglementaire proceduretermijn van administratieve orde is waarop geen nietigheidssanctie staat;

•

daar de Tuchtcommissie uitspraak doet tijdens het competitieseizoen en de uitspraak rechtsgevolgen sorteert binnen
datzelfde seizoen kan er, tenzij bewijs van het tegendeel, bezwaarlijk sprake zijn van een overschrijding van de redelijke
termijn temeer daar de Tuchtcommissie uitspraak doet binnen een paar maanden na de inbreuk;

Aangezien er duidelijk sprake is van herhaling van rode kaart binnen een periode van 2 jaar;
Aangezien de betrokken coach in een vorige tuchtzaak werd bestraft met een blaam wegens zware schriftelijke beledigingen en
smaad tegenover de Tuchtcommissie WP;
Aangezien de betrokken coach blijkbaar volhardt in de recidive;
beslist de Tuchtcommissie WP om coach Ronny VAN PETEGHEM (AZSC) voor alle officiële functies te schorsen voor 2
bijkomende wedstrijden wegens herhaling van rode kaart (herhaaldelijke betwistingen van scheidsrechterlijke betwistingen en
aanhoudend verbaal protest).
Onkosten van de zitting: ten laste van AZSC
3.3. Wedstrijd 1039/SH I AZSC – CCM van 15/02/2014: verslag scheidsrechter DESRUMAUX
Aanwezige leden van de Tuchtcommissie WP: F. HOSTE (voorzitter) – P. GEERAERTS – B. WILLIAMS – T. CASSIMAN
Is uitgenodigd en afwezig: R. VAN PETEGHEM (coach AZSC)
De voltallige Tuchtcommissie neemt kennis van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter V. DESRUMAUX.
Het verslag werd eveneens schriftelijk bevestigd door de 2e scheidsrechter S. PASCU.
De Tuchtcommissie heeft ook kennis genomen van een schriftelijk verweerschrift van AZSC, dat vandaag werd ontvangen via
email. Ook al is dit verweerschrift in principe onontvankelijk (want niet ondertekend door de secretaris of de voorzitter) en is de
identiteit van de auteur onbekend, toch heeft de Tuchtcommissie formeel kennis genomen van de inhoud en voegt dit stuk toe
aan het dossier.
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Na beraadslaging stelt de Tuchtcommissie WP dat:
•

er zowel op het scheidsrechtersverslag als op het wedstrijdblad duidelijk blijkt dat een rode kaart werd toegekend aan de
betrokken coach zodat alle voorziene pleegvormen in het kader van een automatische sanctie naar behoren werden
vervuld door de scheidsrechter.

•

de coach bovendien voor de 2e keer op korte tijd sanctioneerbare gedragingen herhaalt (continue betwistingen van
scheidsrechterlijke beslissingen, gevolgd door beledigen van scheidsrechter) met rode kaart tot gevolg maar dat er
ditmaal ook sprake is van obscene gedragingen als uitdrukkelijk protest ten opzichte van de scheidsrechters;

•

er bezwaarlijk sprake kan zijn van laster jegens de betrokken coach door de beide scheidsrechters aangezien de feiten
ondubbelzinnig bevestigd werden door de beide scheidsrechters en waarheidsgetrouwheid geen laster kan zijn.

Aangezien er duidelijk sprake is van een 2e herhaling van rode kaart binnen een periode van 2 jaar;
Aangezien de betrokken coach blijkbaar blijft volharden in de recidive en opnieuw blijk heeft gegeven van een manifest gebrek
aan respect ten opzichte van de scheidsrechters;
beslist de Tuchtcommissie WP om coach Ronny VAN PETEGHEM (AZSC) met onmiddellijke ingang voor alle officiële functies te
schorsen tot vrijwillige verschijning.
Onkosten van de zitting: ten laste van AZSC
3.4. Wedstrijd 2097/SH II BZK – SCC van 15/02/2014: verslag scheidsrechter BLEYAERT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van P. BLEYAERT.
Aangezien er zowel op het wedstrijdblad als in het scheidsrechtersverslag geen enkele melding of notitie wordt gemaakt van
automatische sancties of sanctioneerbaar gedrag tegen spelers van SCC tijdens de wedstrijd, kan de Tuchtcommissie geen verder
gevolg geven aan dit scheidsrechtersverslag. Het betreft dus een verslag “na de feiten” waarover de Tuchtcommissie onmogelijk
kan oordelen, tenzij het zou gaan over incidenten die zich zouden hebben voorgedaan na afloop van de wedstrijd en na
definitieve ondertekening van het wedstrijdblad, wat hier dus niet het geval was.
3.5. Wedstrijd 7034/U17 MZV – ENL van 23/02/2014: verslag scheidsrechter ZAMAN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van L. ZAMAN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Florian DENEUFBOURG (ENL) wegens
rode kaart (wangedrag). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6. Wedstrijd BCA15/SH KWK – RBP van 23/02/2014: verslag scheidsrechter DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van K. DE BOECK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsingen van 1 speeldag voor spelers Dimitri CHADOURA (KWK) en Thomas
DELORGE (KWK) wegens betwistingen van scheidsrechterlijke beslissingen en wangedrag.
Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Gabi GEANTA
(KWK) wegens rode kaart (meervoudige betwisting van scheidsrechterlijke beslissingen) en aansluitend intimiderend verbaal
geweld. Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende sanctie.
3.7. Wedstrijd 6900/U20 LZC – SBWPC van 15/03/2014: verslag scheidsrechter WILLEMS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van J. WILLEMS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Joris LEEMENS (LZC) wegens rode kaart
(verbaal geweld en gebrek aan respect tegenover de scheidsrechter).
Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende schorsing.
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3.8. Wedstrijd 4068/SH IV ORCA – ZNA van 22/03/2014: verslag scheidsrechter WILLEMS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag van J. WILLEMS.
Het wedstrijdblad is momenteel nog niet beschikbaar.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsingen van 1 speeldag voor spelers COENEGRACHTS Tim (ORCA) en
DESSERS Levi (ORCA) wegens rode kaart (wangedrag). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.

•

Varia: nihil

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 29 APRIL 2014 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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