KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 24 februari 2015 om 18u30 te Brussel. REF: TCWP/15.02/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Tomas CASSIMAN
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 27.01.2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling:
W. GEORGES meldt dat de Centrale Scheidsrechterscommissie dhr. K. DE BOECK heeft voorgedragen als nieuwe kandidaat als
internationaal LEN-scheidsrechter in opvolging van R. RYCKAERT wanneer deze de max. leeftijd heeft bereikt.
3.

Bespreking laatste versie ontwerp Tabel Automatische Sancties 2015-2016

De Tuchtcommissie doet een grondige nalezing van de laatste versie van dit document. De bedragen van de contributies zijn
nog definitief goed te keuren door de RVB op 11.03.2015.
Een duidelijk onderscheid in sanctionering (automatisch en bijkomend) wordt besproken door de TCWP bij de diverse
categorieën van inbreuken. In elk geval van fysiek geweld tov. scheidsrechter of official had de Tuchtcommissie graag de
volgende aanpassing doorgevoerd: automatisch geschorst tot verschijning op de volgende zitting. W. GEORGES zal de
juridische mogelijkheid van deze manier van schorsing aftoetsen bij de juridische adviseur.
Op vraag van X. SWERTVAGHER bevestigt de Tuchtcommissie WP dat de sanctionering voor inbreuken gepleegd door officials
identiek is als deze voor coaches en spelers volgens de normale sancties voorzien in de tabel. Er is wel geen mogelijkheid tot
rechtstreekse schorsing of bestraffing indien de betrokken persoon niet is aangesloten bij een regionale federatie, zo niet
volgen de normale sancties voorzien in de tabel.
Op vraag van W. GEORGES gebeurt er nog een beknopte controle en aanpassing van de Franstalige opsomming van
beledigende gebaren.
4.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

4.1. Wedstrijd 6013/U20 A DM – MZV van 01/02/2015: verslag scheidsrechter BOURGEOIS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het “scheidsrechtersverslag” van D. BOURGEOIS.
De Tuchtcommissie WP neemt kennis van de rode kaart zonder automatische schorsing die door de scheidsrechter aan coach
M. DE BOLSTER (MZV) werd gegeven naar aanleiding van het gedrag van zijn volledige ploeg.
Op het wedstrijdblad heeft de scheidsrechter echter niet aangeduid dat er een verslag zou volgen.
Bijgevolg wordt de zaak geklasseerd zonder gevolg maar de Tuchtcommissie WP wenst de Scheidsrechterscommissie toch
attent te maken op de ongebruikelijke manier van rapportering door de scheidsrechter.
4.2. Wedstrijd 1044/SL KWK – AZSC van 07/02/2015: verslag scheidsrechter DE BOECK
Wedstrijd 1144/ SL RES KWK – AZSC van 07/02/2015: verslag van scheidsrechter DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de beide wedstrijdbladen en van de beide scheidsrechtersverslagen van K. DE
BOECK. De Tuchtcommissie neemt eveneens kennis van de bevestiging van deze verslagen door zijn collega Francy PETIAUX.
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, obscene gebaren en onrespectvol
e
taalgebruik) tijdens de wedstrijd “RES” nadat hij reeds een gele kaart als waarschuwing had gekregen tijdens de wedstrijd “1
ploegen”.
e

Aangezien er sprake is van een 2 herhaling van rode kaart werd de betrokken coach uitgenodigd worden op de zitting.
Is uitgenodigd en verontschuldigd: K. DE BOECK (scheidsrechter)
Is uitgenodigd en aanwezig: Gaby GEANTA (coach KWK), die voorafgaand aan de vergadering heeft verwittigd dat hij zich pas
rond 19u20 zou kunnen aanbieden. De Tuchtcommissie WP heeft zich inschikkelijk getoond en heeft de laattijdigheid
aanvaardt.
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De Tuchtcommissie WP heeft ook kennis genomen van zowel een bijkomend e-mailbericht van scheidsrechter K. DE BOECK
ter bevestiging en ter toelichting van zijn verslagen als van onontvankelijke schriftelijke verklaringen vanwege W. VANDEN
ABEELE, bestuurder KWK.
Na G. GEANTA te hebben gehoord,
die vooreerst toelichting geeft over zijn succesvolle carrière en activiteiten in de waterpolosport;
die uitlegt geeft over de omstandigheden betreffende zijn rode kaart;
e
die betwist dat de matchen voor Reserves en 1 Ploeg als 1 wedstrijd beschouwd worden omdat ze een verschillend
wedstrijdnummer dragen en omdat dit strijdig is met het LEN-reglement;
die misnoegd was door het feit dat er geen brutaliteit gefloten voor een actie van de tegenstander;
die aanhaalt dat hij steeds een rode kaart krijgt van dezelfde scheidsrechter wegens misinterpretatie van de reglementen
zodat dit bijgevolg beschouwd moet worden als pesterijen;
die vraagt om de betrokken scheidsrechter niet verder aan te duiden voor zijn wedstrijden;
die tenslotte de bijkomende schriftelijke toelichtingen van scheidsrechter DE BOECK betwist en deze omschrijft als leugens;
beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging om coach Gaby GEANTA (KWK) een bijkomende schorsing van 2 speeldagen
e
voor alle officiële functies op te leggen gezien de 2 herhaling van rode kaart, overeenkomstig de tabel der automatische
sancties.
Onkosten: ten laste van KWK.
De Tuchtcommissie WP stelt verder vast dat er door de club KWK op het wedstrijdblad werd aangeduid dat er klacht wordt
ingediend. Tot op heden heeft het Algemeen Secretariaat echter nog steeds geen officiële klacht ontvangen waarvoor de
reglementaire termijn ondertussen is vervallen.
4.3. Wedstrijd 3269/SH III WZK – WPW van 21/02/2015: verslag scheidsrechter DIETENS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. DIETENS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor speler-coach Steven
DEMYER (WPW) wegens rode kaart (verbaal geweld). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.4. Wedstrijd 8219/U15 C OSC – CCM van 22/02/2015: verslag scheidsrechter TATON
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van C. TATON.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de uitsluiting OD zonder automatische schorsing voor speler A. BEN
ABDELAOUAED (CCM). De Tuchtcommissie neemt kennis van het feit dat de wedstrijd werd gestaakt na weigering van CCM
om verder te spelen.
Disciplinaire zaak geklasseerd zonder gevolg

5.

Varia: nihil

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
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