KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 25 november 2014 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/1
TCWP/14.07
.07/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE — Tomas CASSIMAN
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Billy WILLIAMS
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 28.10.2014
28.10.2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• Email P. LEDENT, secretaris SCWP dd. 03.11.2014 over de correcte toepassing van een automatische sanctie (wegens
verplaatsing van betrokken wedstrijd).
• Email R. RYCKAERT, scheidsrechter dd. 13.11.2014 betreffende richtlijnen en optreden bij aanwezigheid geschorste
coach rondom zwembad. Dit is niet toegelaten volgens nationale en internationale richtlijnen.
3. Ontwerp tabel Automatische Sancties
De TCWP bespreekt opnieuw het bijgewerkte ontwerpvoorstel van de tabel der automatische sancties op basis van de
bespreking tijdens de vorige zitting.
Binnenkort zal de SCWP nog enkele suggesties doen over de financiële retributiebedragen per rode kaart, zware fout en
brutaliteit. Het voorstel van de SCWP om hierover een aparte werkgroep op te richten, wordt niet weerhouden door de TCWP.
4. Bespreking scheidsrechtersverslagen
4.1. 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 heeft reeds de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Marc DAHM
(EN) wegens rode kaart (intimidatie en verbale agressie tegenover scheidsrechter) bevestigd.
Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart werd de betrokken coach uitgenodigd worden op de zitting.
Is uitgenodigd en aanwezig: M. DAHM (coach EN) — M. WILLEMS (voorzitter WP-sectie EN).
Is uitgenodigd en verontschuldigd: M. VANOPPEN (scheidsrechter).
De TCWP neemt eveneens kennis van de briefwisseling met toelichtingen van Marc DAHM dd. 02.11.2014.
Na coach M. DAHM te hebben gehoord, die toelichting geeft over de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de
gele en de rode kaart;
Na dhr. WILLEMS te hebben gehoord, die enkele commentaren geeft over de wedstrijdleiding;
Beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging om coach Marc DAHM (EN) geen bijkomende schorsing op te leggen
niettegenstaande zijn herhaling van rode kaart. Niettemin zal de Tuchtcommissie bij een volgende herhaling of inbreuk
onverminderd alle voorgaande elementen in aanmerking nemen.
De TCWP heeft ook kennis genomen van de melding van de Scheidsrechterscommissie aangaande de schorsing van M. DAHM
als scheidsrechter voor dezelfde speeldag waarop hij geschorst was van alle officiële functies.
Onkosten: ten laste van KBZB.
KBZB
4.2. Wedstrijd 7212/
7212/U17 C ORCA — LZC van 25/10/2014
25/10/2014:
/2014: verslag scheidsrechter VANOPPEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. VANOPPEN.
De Tuchtcommissie heeft reeds de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Thomas
HENCKENS (ORCA) wegens rode kaart (intimidatie en verbale agressie tegenover scheidsrechter) bevestigd.
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

1

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart werd de betrokken coach uitgenodigd worden op de zitting.
Is uitgenodigd en verontschuldigd: Thomas HENCKENS (coach ORCA) maar vertegenwoordigd ter zitting door Erwin HENCKENS
(afgevaardigde ORCA) en mevrouw A. THEUNISSEN (ORCA);
Is uitgenodigd en verontschuldigd: M. VANOPPEN (scheidsrechter)
De TCPW neemt eveneens kennis van de briefwisseling dd. 17.11.2014 van ORCA aangaande deze oproeping.
Na Erwin HENCKENS en Ann THEUNISSEN te hebben gehoord, die toelichtingen geven over het verloop van de wedstrijd en
over de wedstrijdleiding en die melden dat coach Thomas HENCKENS zich na de wedstrijd heeft verontschuldigd maar die
stellen dat het soms frustrerend is om zich blijvend te engageren en in te zetten voor hun waterpoloactiviteiten, beslist de
Tuchtcommissie na beraadslaging om coach Thomas HENCKENS (ORCA) geen bijkomende schorsing op te leggen
niettegenstaande zijn herhaling van rode kaart. Niettemin zal de Tuchtcommissie bij een volgende herhaling of inbreuk
onverminderd alle voorgaande elementen in aanmerking nemen.
Onkosten: ten laste van KBZB.
KBZB
4.3. Wedstrijd 1021/SL CNT — KWK van 07/11/2014: verslag scheidsrechter DESRUMAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van V. DESRUMAUX.
De Tuchtcommissie neemt eveneens kennis van de bevestiging van dit verslag door zijn collega Kurt DE BOECK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Gaby GEANTA
(KWK) wegens rode kaart (herhaaldelijke betwistingen van scheidsrechterlijke beslissingen en wangedrag).
Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart werd de betrokken coach uitgenodigd worden op de zitting.
Is uitgenodigd en verontschuldigd: V. DESRUMAUX (scheidsrechter)
Is uitgenodigd en aanwezig: Gaby GEANTA (coach KWK)
Na G. GEANTA te hebben gehoord, die toelichting geeft over de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot zijn rode
kaart en zijn weigering om het speelveld te verlaten en die bovendien toegeeft enigszins gefrustreerd te zijn geweest, beslist de
Tuchtcommissie na beraadslaging om coach Gaby GEANTA (KWK) een bijkomende schorsing van 1 speeldag voor alle officiële
functies op te leggen gezien de herhaling van rode kaart.
Onkosten: ten laste van KWK.
KWK
4.4. Wedstrijd 1121/
1121/SL R CNT — KWK van 07/11
07/11/2014
11/2014:
/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 PieterPieter-JAN DEVOS (KWK)
(KWK) wegens
brutaliteit (opzettelijke slag onder water naar tegenspeler). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.5. Wedstrijd 1022/
1022/SL ENL — DM van 15/11/
15/11/2014: verslag scheidsrechter CELIE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. CELIE.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Anthony THUES (DM) wegens rode kaart
wegens wangedrag tegenover de scheidsrechter na de wedstrijd. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.6. Wedstrijd 2039/SH
2039/SH IIII AZSC — MZV van 21/11/2014:
21/11/2014: verslag scheidsrechter DIETENS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. DIETENS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen
speeldagen voor speler Lars DAMS (AZSC) wegens brutaliteit
(elleboogstoot aan tegenspeler). Aangezien er sprake is van herhaling van brutaliteit binnen een periode van 2 jaar zal de
betrokken speler uitgenodigd worden op de volgende zitting van 16.12.2014.
4.7. Wedstrijd 5014/
5014/SD GZV — MZV van 23/11/2014:
23/11/2014: verslag scheidsrechter CELIE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. CELIE.
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De Tuchtcommissie stelt vast dat de scheidsrechter geen automatische schorsing heeft toegekend aan coach Nick
TIMMERMAN (MZV) voor deze rode kaart (wegens wangedrag en protest).
Geen herhaling van rode kaart = geen bijkomende schorsing, maar de Tuchtcommissie zal deze rode kaart wel in aanmerking
nemen in geval van een nieuwe herhaling binnen een termijn van 2 jaar.

5. Varia
Varia:: nihil

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 16 DECEMBER 2014 — 18u30 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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