KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 16 februari 2016 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/16.02/WG

Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE.
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Tomas CASSIMAN
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 19.01.2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd, na een kleine aanpassing op vraag van X. SWERTVAEGHER.
2.
•
•
•
3.

Briefwisseling:
WP Referees Seminarie met internationaal topscheidsrechter B. MARGETA (zaterdag 30 januari 2016 te Gent). Xavier SWERTVAEGHER
was uiteindelijk verontschuldigd. Er was een mooie opkomst en dankzij de gastspreker was het symposium van een zeer hoog niveau.
De TCWP neemt kennis van de emailcorrespondentie tussen de CSC en de SCWP aangaande het betreurenswaardig en onrespectvol
forfait van de reserveploeg van KWK tijdens de wedstrijd 1143 AZSC-KWK.
De TCWP neemt kennis van de adreslijst van de Belgische waterpoloscheidsrechters (louter voor intern administratief gebruik en dus niet
geschikt voor openbare publicatie of publieke verspreiding).
Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 2032/SH II LAQUA – SCSG van 14/11/2015: verslag scheidsrechter ZAMAN
De Tuchtcommissie heeft nogmaals 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) tweemaal uitgenodigd op de
vorige zittingen. Aangezien hij op beide zittingen niet aanwezig of vertegenwoordigd was, werd hij geschorst tot vrijwillige verschijning.
Is niet aanwezig op de zitting: Joris LEEMEN (LAQUA), maar is ter zitting vertegenwoordigd door Wouter JANSSENS (speler LAQUA).
Na de aanwezige vertegenwoordiger van LAQUA te hebben gehoord, die aangeeft dat de betreurenswaardige uitlatingen niet gericht waren
tegen de scheidsrechter maar tegen een medespeler; beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging dat speler Joris LEEMEN (LAQUA)
voldoende geschorst geweest is tijdens zijn totale periode van schorsing tot verschijning.
Bijgevolg is de betrokken speler met onmiddellijke ingang opnieuw speelgerechtigd.
Onkosten: ten laste van LAQUA.
3.2. Wedstrijd 2261/SH II RES GZV – SCC van 30/01/2016: verslag scheidsrechter TIMMERMAN
(Billy WILLIAMS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt).
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter K. TIMMERMAN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Olivier SARTOR (SCC) wegens
rode kaart (herhaaldelijk verbaal protest tegenover de scheidsrechter). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de dubbele fraude op het wedstrijdblad, namelijk het spelen onder een valse naam door
SARTOR Junior (speler SCC) en BACIS Nikola (speler SCC).
In afwachting van de uitspraak van de Nationale Sportcommissie WP over deze wedstrijd, zal de Tuchtcommissie in elk geval A. PARMENTIER
(afgevaardigde SCC) alsook Nikola BACIS (in zijn hoedanigheid van teamkapitein SCC) ter verantwoording oproepen op de volgende zitting.
3.3. Wedstrijd 2063/SH II HZS – WZK van 29/01/2016: verslag scheidsrechter VONCKX
(Freddy HOSTE heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt).
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter J. VONCKX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach DE MAESSCHALCK (WZK)
wegens rode kaart (verbaal protest en beledigingen tegenover de scheidsrechter). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie heeft tot op heden geen enkele formele klacht van WZK Wase ontvangen, niettegenstaande de duidelijke aanduiding op
het wedstrijdblad.
De Tuchtcommissie betreurt verder de bijzonder onsportieve handelingen (verstoppen en verplaatsen van kledij en schoenen van de beide
scheidsrechters). Helaas zijn er te weinig getuigen, bewijzen en elementen over deze feiten beschikbaar zodat hieraan geen verder gevolg kan
gegeven worden.
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De Tuchtcommissie is echter van oordeel om Eveline MOONEN (scheidsrechtersafgevaardigde van thuisclub HZS) een blaam te geven
voor de gebrekkige begeleiding, steun en veiligheid van de beide waterpoloscheidsrechters.
3.4. Wedstrijd 3163/SH III ENL B – ZNA van 31/01/2016: verslag scheidsrechter LEEMANS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van Y. LEEMANS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Maxime VERGNANI (ENL) wegens brutaliteit
(opzettelijke slag). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt eveneens de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Maxime VERGNANI (ENL) wegens rode kaart
(verbale provocaties en onsportief gedrag).
Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart, werd de betrokken speler Maxime VERGNANI (ENL) uitgenodigd op de zitting.
Is afwezig ter zitting zonder enige berichtgeving en niet vertegenwoordigd: Maxime VERGNANI (speler ENL)
Is schriftelijk verontschuldigd ter zitting: Yannick LEEMANS (scheidsrechter)
Aangezien de betrokken speler niet aanwezig of vertegenwoordigd was ter zitting, beslist de Tuchtcommissie om speler Maxime VERGNANI
(ENL) te schorsen tot vrijwillige verschijning.
Onkosten: ten laste van ENL.
3.5. Wedstrijd 7227/U17 RA BZV – GZV B van 06/02/2016: verslag scheidsrechter CELIE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter R. CELIE.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor Bernard BOYDENS (BZV) wegens
rode kaart (ongeoorloofde coaching wegens niet officieel in functie want niet op wedstrijdblad vermeld). Geen herhaling = geen bijkomende
schorsing.
Bijgevolg beslist de Tuchtcommissie om de club BZV een blaam te geven wegens deze onaanvaardbare administratieve en sportieve
onregelmatigheid.
3.6. Wedstrijd 3066/SH III RSCM – CWN van 13/02/2016: verslag scheidsrechter POLLAK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag van B. POLLAK.
Het wedstrijdblad is nog niet beschikbaar ter zitting.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler BACKS Elie (RSCM) wegens rode kaart (onrespectvol
gedrag en obscene gebaren tegenover de scheidsrechter). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Varia:
Nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 15 MAART 2016 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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