KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 16 september 2015 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/15.06/WG

Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 26.05.2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.
•

Briefwisseling:
De TCWP neemt kennis van de aanbevelingen vanuit de Centrale Scheidsrechterscommissie ter attentie van de scheidsrechters (er is
momenteel wel nog geen Franse vertaling beschikbaar) alsook van de aangepaste sportreglementen waterpolo naar aanleiding van enkele
goedgekeurde wijzigingen op het FINA Congres Doha 2014.

3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 1169/SL RES CCM – CNT van 25/04/2015: verslag scheidsrechter CELIE
De betrokken speler XXXX werd op de vorige zitting dd. 26.05.2015 wegens herhaling van brutaliteit geschorst tot verschijning.
Niettegenstaande deze speler ondertussen zijn transfer naar Frankrijk heeft aangevraagd, werd hij opnieuw ter verantwoording uitgenodigd op
de zitting.
Is aanwezig ter zitting: XXXX
Na de speler te hebben gehoord, die enkele toelichtingen geeft over de wedstrijdomstandigheden maar die niettemin de feiten toegeeft;
beslist de Tuchtcommissie WP na beraadslaging om speler XXXX te schorsen voor 2 bijkomende wedstrijden gezien de herhaling van
brutaliteit. Deze schorsing zal echter pas van toepassing zijn vanaf zijn eventuele terugkeer in de Belgische competitie.
Onkosten: ten laste van CCM.
3.2. Wedstrijd 1065/SL AZSC – KWK van 24/05/2015: verslag scheidsrechters LAMONTAGNE en CORNEZ
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van JF. LAMONTAGNE en X. CORNEZ.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler VERVOORT Kevin (AZSC) wegens brutaliteit (vuistslag
boven water). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler CORDONNI Liederik (KWK) wegens brutaliteit
(vuistslag boven water). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie betreurt dat er geen duidelijkheid is over de agressiviteit gepleegd door een speler van AZSC die uiteindelijk aanleiding
heeft gegeven tot het stopzetten van de wedstrijd door de beide scheidsrechters.
3.3. Wedstrijd 7812/U17 BZV – WZK van 30/05/2015: verslag scheidsrechter VRIELINCK
(F. HOSTE heeft de zitting verlaten tijdens de beraadslaging).
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. VRIELINCK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach D’EER Bob (WZK) wegens
rode kaart (onophoudend verbaal protest op scheidsrechterlijke beslissingen).
Aangezien er sprake was van herhaling van rode kaart binnen een periode van 2 jaar werd de betrokken coach D’EER Bob (WZK) uitgenodigd
op de zitting.
Is aanwezig ter zitting: Bob D’EER (coach WZK).
Na de coach te hebben gehoord, die mondelinge verklaringen geeft over de feiten en de wedstrijdleiding met betrekking tot zijn beide rode
kaarten binnen een termijn van 3 maanden maar die niettemin zijn fouten eerlijk toegeeft, beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging om
coach Bob D’EER (WZK) van alle officiële functies en als speler te schorsen voor 1 bijkomende speeldag wegens zijn herhaling van rode
kaart.
Onkosten: ten laste van WZK.
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3.4. Wedstrijd BC A DM – CNT van 08/06/2015: verslagen scheidsrechters PETIAUX en DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en de scheidsrechtersverslagen van F. PETIAUX en K. DE BOECK.
De Tuchtcommissie heeft eveneens kennis genomen van de commentaren en de reacties namens de Centrale Scheidsrechterscommissie.
Enkele leden van de Tuchtcommissie die aanwezig waren tijdens deze match geven enkele bijkomende toelichtingen en gedetailleerde
getuigenissen over deze bijzonder ernstige feiten.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler NEUKELMANCE Valentin (CNT) wegens brutaliteit
(verbale en fysieke agressie tegenover scheidsrechter, grensrechter en wedstrijdtafel).
Gezien de ernst van de feiten, werd de betrokken speler uitgenodigd op de zitting.
Is afwezig en niet vertegenwoordigd ter zitting, zonder enige berichtgeving: Valentin NEUKELMANCE (CNT)
Is uitgenodigd en verontschuldigd: Francy PETIAUX (scheidsrechter)
Gezien de zware verbale en fysieke agressie tegenover de scheidsrechter en de wedstrijdofficials beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging
om speler Valentin NEUKELMANCE (CNT) met onmiddellijke ingang van alle officiële functies en als speler te schorsen tot en met
31.07.2016.
Onkosten: ten laste van CNT.
3.5. Wedstrijd oefentornooi SCSG – ROSC van 06/09/2015: verslag scheidsrechter VANAUTRYVE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag van S. VANAUTRYVE, dat schriftelijk wordt bevestigd door zijn
collega-scheidsrechter F. DENEUFBOURG. Er is (nog) geen wedstrijdblad beschikbaar.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor coach Sergey DULIN (SCSG) wegens rode kaart (protest tegen
scheidsrechterlijke beslissingen en gooien van bal in water). Overeenkomstig de nieuwe tabel der automatische sancties beslist de
Tuchtcommissie om deze coach wegens zijn voorbeeldfunctie voor 1 bijkomende speeldag te schorsen van alle officiële functies.
De Tuchtcommissie wenst bovendien de Centrale Scheidsrechterscommissie attent te maken op deze disciplinaire sanctie aangezien het gaat
om een actieve scheidsrechter. Bijkomend herinnert de Tuchtcommissie eraan dat scheidsrechters verzocht worden om in hun verslag duidelijk
te preciseren of het gooien van water, object, kegel, enz. al dan niet in de richting was van een scheidsrechter of wedstrijdofficial.
De Tuchtcommissie kan voorlopig de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Lucas ? (SCSG) wegens rode kaart (beledigingen
ten opzichte van de scheidsrechter) nog niet bevestigen gezien het tijdens de zitting niet in staat is om de identiteit alsook de eventuele
herhaling van de betrokken speler vast te stellen.
3.6. Wedstrijd 1106/SL R RSCM – DM van 12/09/2015: verslag scheidsrechter DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag van K. DE BOECK.
Er is (nog) geen wedstrijdblad beschikbaar.
X. SWERTVAEGHER geeft enkele bijkomende commentaren aangaande deze ontregelde wedstrijd.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler MARTENS Simon (DM) wegens brutaliteit (meerdere
vuistslagen boven water). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach CLAES Guido (RSCM) wegens
rode kaart (obscene gebaren ten opzichte van scheidsrechter). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie is bijzonder verontwaardigd over de erg onsportieve houding en de sabotagestrategie van het team RSCM tijdens deze
wedstrijd die uiteindelijk werd stopgezet na talloze onaanvaardbare handelingen van diverse RSCM-spelers.
Bijgevolg wordt deze zaak voor verder gevolg overgemaakt aan de Nationale Sportcommissie Waterpolo.
4.
•

Varia:
De leden van de Tuchtcommissie hebben kennis genomen van het voorstel met vergaderdata voor het komende WP-seizoen 2015-2016.
De eerstvolgende datum wordt vastgelegd (dinsdag 13 oktober), de rest van de voorgestelde kalender zal bepaald worden tijdens deze
volgende zitting.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
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