KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 19 januari 2016 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/16.01/WG

Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 17.12.2015
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.
•

•
•
•
•
3.

Briefwisseling:
De TCWP evalueert en bespreekt het verloop van de coördinatievergadering tussen SCWP-CCS-TCWP op dinsdag 22/12/2015
(Bondsbureel Brussel). De TCWP was vertegenwoordigd door Xavier SWERTVAEGHER en Tomas CASSIMAN.
Opmerking 1: algemene vraag om regelmatiger samen te komen teneinde sneller disciplinaire beslissingen te nemen en uit te spreken.
De TCWP zal eventueel hiermee trachten rekening te houden.
Opmerking 2: bij oproeping van zowel speler als scheidsrechter proberen om deze niet samen te laten zitten in de ontvangstzaal voor de
zitting.
Opmerking 3: procedure controle identiteitskaarten mag gebeuren door elke clubafgevaardigde (of elke ploegkapitein) in aanwezigheid van
de scheidsrechter(s) zodat deze indien nodig attent kan gemaakt worden op eventuele onregelmatigheden om die vervolgens op het
wedstrijdblad te noteren.
De TCWP neemt kennis van de verslagen van de Centrale Scheidsrechterscommissie van de periode sep 2014 – nov 2015.
De TCWP neemt kennis van de uitnodiging voor een WP Referees Seminarie met internationaal topscheidsrechter B. MARGETA (zaterdag
30 januari 2016 te Gent). De TCWP zal vertegenwoordigd zijn door Xavier SWERTVAEGHER.
De TCWP neemt kennis van de commentaren van CNT Tournai aangaande de disciplinaire sanctie tegen hun speler S. GOMEZ.
W. GEORGES meldt dat er op maandag 25 januari 2016 (Bondsbureel Brussel, vanaf 10u00) een voorstelling & bijscholing over
Waterpolo Online wordt georganiseerd voor de geïnteresseerde leden van de SCWP, TCWP en CSC.
Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. 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 vorige zitting.
Aangezien hij niet aanwezig of vertegenwoordigd was ter zitting, werd hij geschorst tot vrijwillige verschijning.
Is aanwezig ter zitting: Alessandro SIDDI (ESN).
Na de betrokken speler te hebben gehoord, die de feiten niet betwist, beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging en overeenkomstig de tabel
der automatische sancties om speler Alessandro SIDDI (ESN) een bijkomende schorsing van 1 speeldag op te leggen gelet op zijn herhaling
van rode kaart. Deze bijkomende schorsing is reeds uitgezeten tijdens de periode voor zijn verschijning.
Onkosten: ten laste van ESN.
3.2. 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 vorige
zitting. Aangezien hij niet aanwezig of vertegenwoordigd was ter zitting, werd hij geschorst tot vrijwillige verschijning.
Is telefonisch verontschuldigd en opnieuw niet vertegenwoordigd op de zitting: Joris LEEMEN (LAQUA).
De Tuchtcommissie neemt kennis van de schriftelijke en telefonische reacties van de betrokken speler over zijn verschijning en zijn schorsing.
Na beraadslaging beslist de Tuchtcommissie dat speler Joris LEEMEN (LAQUA) geschorst blijft tot verschijning.
De Tuchtcommissie betreurt ten zeerste de tweevoudige afwezigheid en/of niet-vertegenwoordiging van de betrokken speler.
Onkosten: ten laste van LAQUA.
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3.3. Wedstrijd 3160/SH III RES WPW – RZV van 09/01/2016: 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 voor speler Ivan OGADZE (WPW) wegens rode kaart (verbaal
protest en gebaren tegenover de scheidsrechter). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Varia:
Nihil

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 16 FEBRUARI 2016 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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