KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 28 april 2015 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/15.04/WG

Aanwezig: VZF: Tomas CASSIMAN
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Freddy HOSTE
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 24.03.2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.
•
•

3.

Briefwisseling:
De TCWP neemt ter informatie kennis van een publicatie van de KNZB naar aanleiding van een zwaar
scheidsrechtersincident in de Nederlandse competitie.
W. GEORGES meldt dat de definitief goedgekeurde versie van de aangepaste Tabel der Automatische Sancties 2015-2016
werd gepubliceerd en verspreid aan alle betrokken partijen zodat zij allen ruim voor aanvang van het volgende
waterpoloseizoen kennis kunnen nemen van dit belangrijke document.
Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 7404/U17 A MZV – JESPO/AZSC van 14/03/2015: verslag scheidsrechter VRIELINCK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. VRIELINCK.
Aangezien er sprake was van herhaling van rode kaart binnen een periode van 2 jaar werd de betrokken coach Dirk SEGERS
(JESPO/AZSC) uitgenodigd op de vorige zitting dd. 24.03.2015. Aangezien de coach zich had verontschuldigd maar zich niet
ter zitting liet vertegenwoordigen, besliste de Tuchtcommissie om de speler te schorsen tot vrijwillige verschijning.
Is aanwezig ter zitting: Dirk SEGERS (coach JESPO/AZSC).
Na kennis te hebben genomen van zijn mondelinge en schriftelijke verklaringen over de feiten en de wedstrijdleiding, beslist
de Tuchtcommissie na beraadslaging om - gelet op zijn constructieve houding ter zitting en gelet op de ondertussen
uitgezeten schorsingsperiode tot huidige verschijningsdatum – coach Dirk SEGERS (JESPO/AZSC) geen bijkomende schorsing
op te leggen.
Onkosten: ten laste van KBZB.
3.2. Wedstrijd 4059/SH IV GZVN – VZG van 21/04/2015
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en de emailcorrespondentie tussen P. LEDENT en coach S.
LAMMENS (VZG). Er is geen verslag van scheidsrechter BRULL beschikbaar.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler LEYS Thibaud (VZG) wegens rode kaart
(verbaal protest tegenover de scheidsrechter). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.3. Wedstrijd 1164/SL RES DM – ENL van 18/04/2015: verslag scheidsrechter PETIAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van F. PETIAUX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler BUYSSENS Jordan (DM) wegens
brutaliteit (opzettelijke vuistslag). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.4. Wedstrijd 1169/SL RES CCM – CNT van 25/04/2015: verslag scheidsrechter CELIE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. CELIE.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de uitsluiting voor speler SOUPART Benjamin (CCM) wegens wangedrag en
aanhoudend protest ten opzichte van de scheidsrechter, bestraft door de scheidsrechter met 1 wedstrijd automatische
schorsing.
Op basis van het scheidsrechtersverslag en in overeenstemming met de tabel der automatische sancties, gelet op de ernst
van de feiten (gooien van muts richting scheidsrechter, spatten en gooien met water, etc.) en gelet op het feit dat de fysieke
integriteit van de scheidsrechter werd bedreigd;
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is de Tuchtcommissie na evaluatie echter van oordeel dat hier duidelijk sprake is van een brutaliteit waardoor de betrokken
speler SOUPART Benjamin (CCM) in totaal voor 2 speeldagen geschorst wordt.
Aangezien er bijgevolg bovendien sprake is van herhaling zal de betrokken speler uitgenodigd worden op de volgende zitting.
4.
•

Varia:
X. SWERTVAEGHER, aanwezig op de ½ finales Beker van België AZSC-DM, maakt melding van de sportieve instelling en de
constructieve houding van de beide ploegkapiteins die hun verantwoordelijkheid hebben genomen binnen hun team ter
ondersteuning van de scheidsrechterlijke beslissingen.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 26 MEI 2015 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

2

