KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 17 december 2015 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/15.09/WG

Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 18.11.2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.
•
•
•
•

3.

Briefwisseling:
Briefwisseling tussen CCS, Bernard Pollak en KBZB met betrekking tot de toepassing van de schorsing van A. GRANCEROF (ENT BL).
De TCWP neemt kennis van de email van S. VANAUTRYVE namens de CCS betreffende de duur van reservewedstrijden.
De TCWP neemt kennis van het antwoord van P. LEDENT (SCWP) aangaande de inbreuken van RBP bij het invullen van het wedstrijdblad
SHII 2002 RBP – LAQUA dd. 18.09.2015. De reglementaire administratieve boetes worden toegepast.
De TCWP neemt kennis van de uitnodiging van de SCWP voor een coördinatievergadering tussen SCWP-CCS-TCWP op dinsdag
22/12/2015 om 18u00 (Bondsbureel Brussel). De TCWP zal hierop vertegenwoordigd worden door Xavier SWERTVAEGHER en Tomas
CASSIMAN.
Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 4031/SH IV HELIOS – BZV van 13/11/2015: verslag scheidsrechter BAUDUIN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van Y. BAUDUIN.
Aangezien er sprake was van herhaling van brutaliteit, werd de betrokken speler MARMENOUT Karel (BZV) uitgenodigd op de zitting.
Is uitgenodigd en aanwezig ter zitting: Karel MARMENOUT (BZV).
Na de speler te hebben gehoord, die enkele verklaringen geeft over de wedstrijdfeiten maar die niettemin bezwaar maakt tegen deze brutaliteit
gelet op de totale afwezigheid van deze uitsluiting en bijbehorende sanctie op het wedstrijdblad;
beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging om speler Karel MARMENOUT (BZV) geen bijkomende schorsing op te leggen gezien.
Onkosten: ten laste van KBZB.
3.2. Wedstrijd 3032/SH III RZV – ESN van 14/11/2015: verslag scheidsrechter DEPUYDT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van A. DEPUYDT.
Aangezien er sprake was van herhaling van rode kaart, werd de betrokken speler SIDDI Alessandro (ESN) uitgenodigd op de zitting.
Is uitgenodigd en schriftelijk verontschuldigd: Alessandro SIDDI (ESN).
Na beraadslaging beslist de Tuchtcommissie om speler Alessandro SIDDI (ESN) in overeenstemming met de tabel der automatische sancties
te schorsen tot vrijwillige verschijning op de volgende zitting in januari 2016.
Onkosten: ten laste van ESN.
3.3. Wedstrijd 2032/SH II LAQUA – SCSG van 14/11/2015: verslag scheidsrechter ZAMAN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van L. ZAMAN.
Aangezien er sprake was van herhaling van verbaal geweld, werd de betrokken speler LEEMEN Joris (LAQUA) uitgenodigd op de zitting.
Is uitgenodigd en schriftelijk verontschuldigd: Joris LEEMEN (LAQUA).
Na beraadslaging beslist de Tuchtcommissie om speler Joris LEEMEN (LAQUA) in overeenstemming met de tabel der automatische sancties
te schorsen tot vrijwillige verschijning op de volgende zitting in januari 2016.
Onkosten: ten laste van LAQUA.
De Tuchtcommissie neemt kennis van het advies van juridisch adviseur C. LIPPENS over de interpretatie en de kwalificatie van deze uitlatingen.
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3.4. Wedstrijd 8308/U15 LAQUA – RBP van 22/11/2015: verslag scheidsrechter BERTIAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van A. BERTIAUX.
De Tuchtcommissie heeft eveneens kennis genomen van de schriftelijke commentaren van coach F. LEON (RBP) over de wedstrijdleiding.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Frédérique LEON (RBP)
wegens rode kaart (herhaaldelijk verbaal geweld). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.5. Wedstrijd 8112/U15 BZK – DM van 07/11/2015: verslag scheidsrechter DEPUYDT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van A. DEPUYDT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Joeri GEVAERT (BZK) wegens
rode kaart (herhaaldelijke betwistingen van scheidsrechterlijke beslissingen). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6. Wedstrijd 9190/U13 MZV-WZK van 29/11/2015: verslag scheidsrechter VONCKX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag van J. VONCKX. Er is geen wedstrijdblad beschikbaar.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Michaël DE BOEVER (MZV)
wegens rode kaart (wegens herhaaldelijke verbale commentaren). Overeenkomstig de tabel der automatische sancties was deze schorsing
reeds van toepassing tijdens de resterende wedstrijden van het betrokken tornooi. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.7. Wedstrijd 1028/SL AZSC – CNT van 29/11/2015
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad. Er is nog geen scheidsrechtersverslag van K. DE BOECK beschikbaar.
In afwachting van het scheidsrechtersverslag bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler
Alexandre KUBAT (CNT) wegens brutaliteit. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.8. Wedstrijd 1031/SL RSCM – CNT van 05/12/2015: 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 voor speler Samuel GOMEZ (CNT) wegens verbaal geweld en
obscene gebaren tegenover de scheidsrechter.
Op basis van het scheidsrechtersverslag en gelet op de ontoelaatbare houding ten opzichte van de scheidsrechter, is de Tuchtcommissie
echter van oordeel dat de automatische schorsing van 1 speeldag onvoldoende is en beslist de Tuchtcommissie om de betrokken speler
Samuel GOMEZ (CNT) voor 1 bijkomende speeldag te schorsen. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Sammy CLAES (RSCM) wegens brutaliteit (vuistslag
boven water aan tegenspeler). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Varia:
De datum voor de volgende vergadering is nog definitief te bevestigen: dinsdag 19 of woensdag 20 januari 2016.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
JANUARI 2016 (datum nog te bepalen) – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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