KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 16 december 2014 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/1
TCWP/14.08
.08/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 25.11.2014
25.11.2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• Voorstel van de SCWP dd. 12.12.14 met een suggestie van forfaitaire financiële retributiebedragen voor
verbaal geweld, rode kaart, brutaliteit, etc. (zowel voor 1e inbreuk als bij herhaling). De TCWP aanhoort de
leden van de SCWP die het voorstel komen toelichten op de zitting. Er volgt een bespreking van het
voorstel met bijdragen voor retributies en de Tuchtcommissie kan hiermee akkoord gaan.
Vervolgens worden diverse bijkomende items betreffende de tuchtprocedures besproken waaronder de
waarheidsvinding door de Tuchtcommissie. De SCWP vraagt dat speler en club een bijkomende
tegenverklaring zouden kunnen indienen als verweer tegen het scheidsrechtersverslag, niettemin is er in
geval van rode kaart of automatische sanctie geen verhaal mogelijk. De SCWP vraagt nogmaals de
oprichting van een werkgroep ter bestudering van tuchtrechtelijke hervormingen indien de TCWP dit wenselijk
zou achten. De SCWP vraagt ook dat alle richtlijnen uit de tabel der Automatische Sancties correct zouden
toegepast worden door iedere scheidsrechter. F. HOSTE betreurt wel dat de procedure en de werking van
tuchtzaken op deze zitting in vraag gesteld worden zonder dat de Centrale Scheidsrechterscommissie
vertegenwoordigd is of inspraak heeft.
3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 2039/SH II AZSC – MZV van 21/11/2014: verslag scheidsrechter
scheidsrechter DIETENS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. DIETENS.
De Tuchtcommissie heeft reeds de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Lars DAMS (AZSC)
bevestigd wegens brutaliteit (elleboogstoot aan tegenspeler).
Aangezien er sprake is van herhaling van brutaliteit binnen een periode van 2 jaar werd de betrokken speler
uitgenodigd op de zitting.
Is uitgenodigd, verontschuldigd maar niet vertegenwoordigd ter zitting: Lars DAMS (speler AZSC).
Is uitgenodigd en verontschuldigd: S. DIETENS (scheidsrechter)
De TCWP neemt eveneens kennis van de schriftelijke verklaringen dd. 15.12.14 van speler L. DAMS aangaande deze
oproeping. Scheidsrechter DIETENS heeft ook kennis genomen van deze schriftelijke verklaringen en heeft telefonisch
bevestigd dat dit volledig strookt met zijn verslag en dat hij geen verdere opmerkingen heeft.
Na beraadslaging beslist de Tuchtcommissie om speler Lars DAMS (AZSC)
AZSC) te schorsen tot vrijwillige verschijning.
Onkosten: ten laste van AZSC.
AZSC
3.2. Wedstrijd 2245
2245/S
/SH
/S
H II R HZS – RBP van 28/11/2014:
28/11/2014: verslag scheidsrechter WILLEMS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van J. WILLEMS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Alberto ZATTI (RBP) wegens
brutaliteit (vuistslag in het gezicht van tegenspeler), gevolgd door een rode kaart.
Aangezien er sprake is van herhaling van brutaliteit binnen een periode van 2 jaar werd de betrokken speler
uitgenodigd op de zitting.
Is uitgenodigd, verontschuldigd maar niet vertegenwoordigd ter zitting: Alberto ZATTI (speler RBP)
De TCWP neemt eveneens kennis van de schriftelijke verontschuldigingen dd. 15.12.14 van de betrokken speler
aangaande deze oproeping.
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Na beraadslaging beslist de Tuchtcommissie om speler Alberto ZATTI (RBP) te schorsen tot vrijwillige verschijning.
Onkosten: ten laste van RBP.
RBP
3.3. Wedstrijd 2041/
2041/SH II GZV – SCSG van 29/11
29/11/2014
11/2014:
/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 van alle officiële functies voor coach Nico
VAN PETEGHEM (GZV)
GZV) wegens rode kaart (wangedrag). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.4. Wedstrijd 6020/
6020/U20 A DM – ENL van 30/11/
30/11/2014: verslag scheidsrechter LEDENT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van P. LEDENT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach B.
BEN ROMDAHNE (ENL) wegens rode kaart wegens aanhoudend protest tegenover de scheidsrechter.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.

4.

Varia:
Varia: nihil

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 27 JANUARI 2015
2015 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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