KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 30 september 2014 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/1
TCWP/14.05
.05/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE — Tomas CASSIMAN
FFBN: Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring
Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 27.05.2014
27.05.2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Samenstelling Tuchtcommissie
Naar aanleiding van de algemene oproep dd. 07.08.2014 werd er helaas geen enkele kandidatuur ontvangen voor de vacante posten binnen
de TCWP. Vooral een 2e effectief lid vanuit de FFBN is dringend teneinde geldige beraadslagingen te kunnen houden in geval van
disciplinaire aangelegenheden met convocaties. Op uitdrukkelijk verzoek van de RVB heeft W. GEORGES hierover reeds de voorzitter van de
SCWP aangesproken met het oog op het rekruteren op korte termijn van een nieuw effectief lid door te zoeken bij voormalige WP-coaches, spelers of —scheidsrechters binnen het waterpolomilieu.
Ook de noodzaak aan 1 reservelid per taalrol wordt besproken. Tot op heden zijn ook hiervoor nog geen concrete kandidatuur ontvangen.
3. Commentaren Meeting CCSCCS-SCWPSCWP-TCWP dd. 23.09.2014
F. HOSTE en T. CASSIMAN geven enkele toelichtingen over het verloop en de inhoud van deze jaarlijkse coördinatievergadering.
F. HOSTE betreurt dat er geen Nederlandstalig lid van de Centrale Scheidsrechterscommissie op de vergadering aanwezig was.
De TCWP heeft kennis genomen van een voorstel vanuit de CCS betreffende de aanpassing van de tabel der automatische sancties door
vermelding van specifieke minimumstrafmaten voor verbaal en fysiek geweld tegen scheidsrechters en officials.
De TCWP herhaalt haar intentie om een strengere bestraffing te voorzien in de tabel der automatische sancties voor specifieke gevallen van
fysieke agressie tegen de scheidsrechter en zal deze problematiek verder bespreken. De TCWP is van oordeel dat er een gradatie ingebouwd
moet worden aangaande de diverse soorten en vormen van verbaal geweld en zal bij de opmaak van de nieuwe tabel der automatische
sancties grondig advies vragen bij Mr. C. LIPPENS.
W. GEORGES stelt tenslotte dat de CCS geen kritiek of commentaar te geven heeft op de werking en de uitspraken van de autonome
Tuchtcommissie WP die steeds in eer en geweten op discretionaire wijze een uitspraak doet op basis van alle elementen van het dossier.
4. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• Verslag vergadering Scheidsrechterscommissie 05.08.2014.
• Uitnodiging Jaarlijkse Vergadering Scheidsrechterscommissie — 05.09.2014 (Sint-Niklaas & La Louvière). De TCWP betreurt de
opsplitsing van deze jaarlijkse scheidsrechtersbijeenkomst die nefast is voor een uniforme en eenduidige communicatie.
• Samenstelling Centrale Scheidsrechterscommissie tem 2016.
• Nationale Sportcommissie WP: aanduiding van twee effectieve VZF-afgevaardigden (Wim SYMOENS & Dirk POELMANS)
• Briefwisseling aangaande juiste toepassing van schorsing/sanctie voor B. POLLAK.
5.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

5.1. Wedstrijd 4703/
4703/SH III EN — GZVN van 24/05/2014:
24/05/2014: verslag scheidsrechter BOURGEOIS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van D. BOURGEOIS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen
speeldagen voor speler Ben VERWICHTE (GZVN)
(GZVN) wegens brutaliteit
(kopstoot). Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende schorsing.
5.2. Wedstrijd 7256/
7256/U17 SCSG — ORCA van 25/05
25/05/2014
/05/2014:
/2014: verslag scheidsrechter BOURGEOIS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van D. BOURGEOIS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Thomas VAN CAEKENBERGHE (ORCA) wegens
brutaliteit (opzettelijke trap met voet). Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Patrick LOYENS (ORCA)
wegens rode kaart (wangedrag). Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende schorsing.
5.3. Wedstrijd 1003/
1003/SL RSCM — CCM van 13/09
13/09/2014:
/2014: verslag scheidsrechter PASCU
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. PASCU.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Benjamin SOUPART (CCM)
CCM) wegens brutaliteit
(opzettelijke slag boven water). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
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5.4. Wedstrijd 2204/S
2204/SH
/SH II R MZVA — GZV van 20/09/2014:
20/09/2014: verslag scheidsrechter DESRUMAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van V. DESRUMAUX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Robin SLUYTS (MZVA) wegens brutaliteit
(opzettelijke trap met voet). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
5.5. Wedstrijd 7101/
7101/U17 B WPW — ENL van 14/09/2014:
14/09/2014: verslag scheidsrechter DEPUYDT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het emailbericht van A. DEPUYDT.
De Tuchtcommissie kan helaas geen automatische schorsing bevestigen of uitspreken wegens flagrante procedurefouten op het
wedstrijdblad.
De Tuchtcommissie verzoekt de Centrale Scheidsrechterscommissie om de betrokken scheidsrechter te wijzen op de verplichte en correcte
notering van automatische sancties op het wedstrijdblad.
5.6. Wedstrijd 8003/
8003/U15 A CNT — TZK van 20/09/2014:
20/09/2014: verslag scheidsrechter DEPUYDT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van A. DEPUYDT.
De Tuchtcommissie kan helaas geen automatische schorsing bevestigen of uitspreken wegens flagrante procedurefouten op het
wedstrijdblad.
De Tuchtcommissie verzoekt de Centrale Scheidsrechterscommissie om de betrokken scheidsrechter te wijzen op de verplichte en correcte
notering van automatische sancties op het wedstrijdblad.
De KBZB heeft tot op heden nog geen officiële klacht van CNT ontvangen niettegenstaande hun formele aanduiding op het wedstrijdblad.
6. Varia:
Varia:
W. GEORGES heeft een voorlopige vergaderkalender voor het WP-seizoen 2014-2015 opgemaakt:
* dinsdag 28 oktober 2014
* dinsdag 24 februari 2015
* dinsdag 25 november 2014
* dinsdag 24 maart 2015
* dinsdag 16 december 2014
* dinsdag 28 april 2015
* dinsdag 27 januari 2015
* dinsdag 26 mei 2015

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
WATERPOLO:
DINSDAG 28 OKTOBER 2014 — 18u30
18u30 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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