KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 28 oktober 2014 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/1
TCWP/14.06
.06/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE — Tomas CASSIMAN
FFBN: Billy WILLIAMS — Xavier SWERTVAEGHER
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 30.09.2014
30.09.2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Samenstelling Tuchtcommissie
De Tuchtcommissie verwelkomt Xavier SWERTVAEGHER als 2e effectief lid vanuit de FFBN waardoor de samenstelling van de
Tuchtcommissie opnieuw volledig reglementair is om geldige beraadslagingen te houden. Niettemin rest nog steeds de nood aan 1
reservelid per taalrol, in geval een effectief lid de zitting niet kan bijwonen. W. GEORGES geeft een korte toelichting over de werking en de
procedures van de Tuchtcommissie WP.
3. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• Email van WP-afgevaardigde ENL WP over wedstrijd SL / KWK-ENL dd.27.09.14 (geklasseerd wegens onontvankelijk).
• Wedstrijd SHIII / ESN-ZNA dd. 27.09.14: de Tuchtcommissie WP heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en stelt effectief een
al dan niet vrijwillige of opzettelijke manipulatie vast betreffende de notering van 2 rode kaarten. Gezien de afwezigheid van
relevante scheidsrechtersverslagen of formele klachten kan de TCWP hieraan geen verder gevolg geven.
• Email SCWP dd. 26.10.2014 over wedstrijd SL / DM-KWK dd. 11.10.14 (herinnering aan KWK van FINA-reglementen over
vervanging doelman / reservedoelman).
• Briefwisseling P. LEDENT (voorzitter RBP) aan CCS met verzoek tot wraking van scheidsrechter BAUDUIN voor jeugdwedstrijden
van RBP.
4. Ontwerp tabel Automatische Sancties
De TCWP bespreekt het aangepaste ontwerpvoorstel van de tabel der automatische sancties dat al door Mr. C. LIPPENS werd gereviseerd.
Er wordt een bijkomende vermelding en bestraffing voorzien voor verbaal en fysiek geweld tegen scheidsrechters en officials, maar in
tegenstelling het ontwerp zou deze sanctiemogelijkheid een basisstandaard moeten zijn, en niet louter toepasbaar in geval van herhaling.
Elk geval van herhaling of verbaal geweld of fysiek geweld zou bestraft worden met een reglementaire boete.
De TCWP bespreekt verder in intern gradatiesysteem met aanbevolen strafmaten naar analogie van de rugbybond waarbij een onderscheid
gemaakt worden (zwak — medium — streng). Het ontwerp zal bijgevolg nog verder redactioneel en inhoudelijk bijgewerkt worden door W.
GEORGES alvorens te komen tot een eindversie ter goedkeuring.
Op vraag van de RVB werd ook de SCWP gevat om enkele suggesties te maken over het opleggen van boetes per rode kaart, zware fout en
brutaliteit.
5.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

5.1. Wedstrijd 1011/
1011/SL KWK — CCM van 04/10/2014:
04/10/2014: verslag scheidsrechter MOERMAN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van D. MOERMAN.
Is uitgenodigd en aanwezig: G. GUICHART (speler CCM)
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen
speeldagen voor speler Geoffrey GUICHART (CCM)
CCM) wegens brutaliteit
(vuistslag boven water). Aangezien er sprake is van herhaling van brutaliteit binnen een periode van 2 jaar werd de betrokken speler op de
zitting uitgenodigd.
Na Geoffrey GUICHART te hebben gehoord, die toelichtingen geeft over de omstandigheden en die de brutaliteit betwist, beslist de
Tuchtcommissie na beraadslaging om speler Geoffrey GUICHART (CCM) geen bijkomende schorsing op te leggen gezien het bijkomende
getuigenis van een lid van de TCWP die aanwezig was bij de betrokken wedstrijd.
Onkosten: ten laste van KBZB.
5.2. Wedstrijd 6101/
6101/U20 B SCSG — WZK van 05/10/2014
05/10/2014:
/2014: verslag scheidsrechter DEPUYDT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van A. DEPUYDT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Lucas GERVAIS (SCSG) wegens brutaliteit (trap naar
tegenspeler). Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende schorsing.
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5.3. Wedstrijd 2017/
2017/SH II MZV — RBP van 11/10/2014
11/10/2014:
/2014: verslag scheidsrechter VONCKX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van J. VONCKX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Kevin MISSAULT (RBP) wegens brutaliteit
(opzettelijke schopbeweging boven water naar tegenspeler). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
5.4. Wedstrijd 9305/
9305/U13 D GZV — ZNA van 12/10/
12/10/2014: verslag scheidsrechter VANOPPEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. VANOPPEN.
De Tuchtcommissie heeft eveneens kennis genomen van een bijkomend getuigenis van J. ANDRIES (lid CCS, aanwezig is zijn hoedanigheid
als supervisor van de aangeduide scheidsrechter).
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing voor speler L. VERHAERT
VERHAERT (GZV) voor de verdere duur van het U13U13-tornooi op
12.10.2014 wegens brutaliteit (werpen van muts en ballen in de richting van de scheidsrechter).
Aangezien de Tuchtcommissie van oordeel is dat er sprake is van meervoudig fysiek geweld, werd de betrokken speler op de zitting
uitgenodigd.
Is uitgenodigd en verontschuldigd: M. VANOPPEN (scheidsrechter).
Is uitgenodigd en verontschuldigd: L. VERHAERT (GZV), maar ter zitting vertegenwoordigd door Sven DIETENS (GZV).
Na zijn vertegenwoordiger S. DIETENS te hebben gehoord, die toelichtingen heeft gegeven bij de precieze omstandigheden, die verder
verwijst naar zowel een interne gedragscode als de recente transfer van de speler maar die niettemin de ernst van de feiten erkent, beslist
de Tuchtcommissie om in overeenstemming met de tabel der automatische sancties speler L. VERHAERT (GZV) te schorsen voor de volledige
volgende speeldag van CAT. U 13 D, zijnde alle wedstrijden op het volgend tornooi van 23.11.
23.11.2014
.11.2014.
2014
Niettegenstaande het interne gedragsreglement dat door GZV zelf werd opgemaakt ter attentie van hun spelers, is de Tuchtcommissie WP
echter van oordeel dat de officiële afgevaardigde en de coach van de club ter plaatse hebben nagelaten om onmiddellijk na de incidenten
gerichte acties of maatregelen te nemen ten opzichte van hun minderjarige speler. De Tuchtcommissie geeft bijgevolg ook een officiële
waarschuwing aan de betrokken club voor deze nalatigheid gelet op het feit dat dergelijke gedragingen absoluut niet kunnen getolereerd
worden bij jeugdspelers.
Onkosten: ten laste van GZV
5.5. Wedstrijd 4017/
4017/SH IV ORCA — EN van 25/10/2014:
25/10/2014: verslag scheidsrechter VANOPPEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. VANOPPEN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Marc DAHM (EN) wegens rode
kaart (intimidatie en verbale agressie tegenover scheidsrechter).
Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart zal de betrokken coach uitgenodigd worden op de volgende zitting van 25.11.2014.
5.6. Wedstrijd 7212/
7212/U17 C ORCA — LZC van 25/10/2014: verslag scheidsrechter VANOPPEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. VANOPPEN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Thomas HENCKENS (ORCA)
wegens rode kaart (intimidatie en verbale agressie tegenover scheidsrechter).
Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart zal de betrokken coach uitgenodigd worden op de volgende zitting van 25.11.2014.
De TCPW neemt verder kennis van de briefwisseling van ORCA aangaande de juiste toepassing van deze schorsing/sanctie.

6. Varia:
Varia:
W. GEORGES meldt dat de KBZB Raad van Bestuur de zittingsvergoeding voor de leden van de Tuchtcommissie aanzienlijk heeft verhoogd
gezien hun belangrijke taak binnen de organisatie van de nationale waterpolocompetities.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE
TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 — 18u30
18u30 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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