KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 15 maart 2016 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/16.03/WG

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

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 16.02.2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.
•
•
3.

Briefwisseling:
De TCWP neemt kennis van het emailbericht van Charly DUSON, voorzitter SCC Calypso, betreffende de wedstrijd SH II SCC-RBP dd.
27.02.2016. Dit werd eveneens ter kennisgeving overgemaakt aan de Centrale Scheidsrechterscommissie en de Sportcommissie
Waterpolo.
W. GEORGES meldt dat hij bondsvoorzitter LOUWAGIE op de hoogte heeft gebracht van de buitengewone omvang van de dagorde van de
Tuchtcommissie Waterpolo.
Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. 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 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).
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de uitspraak van de Nationale Sportcommissie WP over deze wedstrijd (forfaitnederlaag voor
SCC).
Is aanwezig ter zitting: A. PARMENTIER (afgevaardigde SCC)
Is verontschuldigd ter zitting: Nikola BACIS (teamkapitein SCC) maar vertegenwoordigd door A. PARMENTIER (SCC).
Na A. PARMENTIER te hebben gehoord in één van de beide landstalen,
die toelichting geeft over het invullen van het wedstrijdblad in samenspraak met thuisclub GZV;
die openlijk toegeeft dat er gebruik werd gemaakt van valse namen en die aangeeft dat dit vooral gebeurde uit sportieve overwegingen
teneinde de wedstrijd te kunnen spelen zoals gepland,
die echter geen weet heeft van een melding aan de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd over de betrokken inbreuken;
beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging en gelet op gelijkaardige precedenten om:
-

de club SCC een dubbele reglementaire boete van 126 euro op te leggen wegens fraude (valse spelersnamen) overeenkomstig art.
ASR 09.3. van het bondsreglement;
speler Nikola BACIS (SCC) voor 1 speeldag te schorsen;
afgevaardigde A. PARMENTIER (SCC) voor 1 speeldag te schorsen van alle officiële functies.

Onkosten: ten laste van SCC.
3.2. 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.
Aangezien er sprake was van herhaling van rode kaart, werd de betrokken speler Maxime VERGNANI (ENL) uitgenodigd op de vorige zitting.
Aangezien de betrokken speler niet aanwezig of vertegenwoordigd was ter zitting, werd door de Tuchtcommissie beslist om speler Maxime
VERGNANI (ENL) te schorsen tot vrijwillige verschijning.
Is na schriftelijke verontschuldiging opnieuw afwezig en niet vertegenwoordigd op de zitting: Maxime VERGNANI (speler ENL)
Bijgevolg beslist de Tuchtcommissie dat de betrokken speler Maxime VERGNANI (speler ENL) geschorst blijft tot vrijwillige verschijning.
Onkosten: ten laste van ENL.
3.3. Wedstrijd 2068/SH II HZS – RBP van 12/02/2016: verslag scheidsrechter VANAUTRYVE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. VANAUTRYVE.
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De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Frédéric LEON (RBP) wegens rode kaart (betwisting van
scheidsrechterlijke beslissing vanop de bank). Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart, werd de betrokken speler uitgenodigd op
de zitting.
Is aanwezig op de zitting: Frédéric LEON (RBP).
Na de betrokken speler te hebben gehoord, die enigszins deze automatische sanctie betwist en die aangeeft dat de rode kaart bijzonder snel
werd gegeven door de scheidsrechter zonder voorafgaande verwittiging, beslist de Tuchtcommissie niettemin na beraadslaging om speler
Frédéric LEON overeenkomstig de tabel der automatische sancties voor 1 bijkomende speeldag van alle officiële functies te schorsen
gezien zijn herhaling van rode kaart.
Onkosten: ten laste van RBP.
3.4. Wedstrijd 3174/SH III RES ZNA – ESN van 20/02/2016: verslag scheidsrechter VANOPPEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. VANOPPEN.
De Tuchtcommissie neemt kennis van de verbale agressie, intimidatie en belediging tegenover de scheidsrechter van speler Didier
ADAMCZYK (ESN). Er werd enkel “OD” vermeld op het wedstrijdblad maar er werd geen automatische sanctie vermeld.
Niettemin bevestigt de Tuchtcommissie op basis van het scheidsrechtersverslag, het wedstrijdblad, de getuigenis van de aanwezige Tomas
CASSIMAN en in overeenstemming met de tabel der automatische sancties de schorsing van 1 speeldag voor speler Didier ADAMCZYK
(ESN). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.5. Wedstrijd 8124/U15 BZK – RSCM van 13/02/2016: verslag scheidsrechter BLEYAERT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag en het wedstrijdblad van P. BLEYAERT.
De Tuchtcommissie neemt kennis van het aanhoudend protest, de onsportieve houding en de verbale agressie van coach Benny BAETENS
(RSCM) tegenover zijn collega-scheidsrechter.
Er werd door scheidsrechter echter geen rode kaart getoond, dus werd er geen automatische sanctie van 1 wedstrijd genoteerd op het
wedstrijdblad maar niettemin vraagt scheidsrechter BLEYAERT in zijn omstandig verslag aan de Tuchtcommissie om maatregelen te nemen
tegen dhr. BAETENS.
De Tuchtcommissie is van oordeel dat het onaanvaardbare gedrag van Benny BAETENS (coach RSCM) zonder enige discussie een rode kaart
rechtvaardigen en bijgevolg bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor deze
coach, die eveneens scheidsrechter is waardoor deze zaak ter attentie van de Centrale Scheidsrechterscommissie zal gebracht worden.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6. Wedstrijd 6038/U20 SCSG – DM van 21/02/2016: verslag scheidsrechter BOURGEOIS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter D. BOURGEOIS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Nollan BUYSSENS (DM) wegens verbaal geweld
tegenover de scheidsrechter (protest en bedreiging). Aangezien er sprake is van herhaling van verbaal geweld, werd de betrokken speler
uitgenodigd ter zitting.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Jordan BUYSSENS (DM) wegens brutaliteit (vuistslag
naar tegenstander). Aangezien er sprake is van herhaling van brutaliteit, werd de betrokken speler uitgenodigd ter zitting.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Vick NAILI (SCSG) wegens brutaliteit (vuistslagen
naar tegenstander). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
Zijn uitgenodigd maar verontschuldigd: Nollan BUYSSENS (speler DM) en Jordan BUYSSENS (speler DM). Zij worden op de zitting
vertegenwoordigd door Sammy KINTS (DM).
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de brief, ter zitting overhandigd door Sammy KINTS, waarin beide spelers enkele opmerkingen
en verklaringen geven over de feiten en de omstandigheden van hun automatische sancties.
Na Sammy KINTS te hebben gehoord, die eveneens toelichtingen geeft over de wedstrijdomstandigheden en de scheidsrechterlijke
beslissingen met betrekking tot de feiten, beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging om:
- gezien zijn herhaling van verbaal geweld, overeenkomstig de tabel der automatische sancties maar met voordeel van de twijfel speler
Nollan BUYSSENS (DM) te schorsen voor 1 bijkomende speeldag. Niettemin waarschuwt de Tuchtcommissie dat bij een nieuwe
verschijning binnen de termijn van 2 jaar deze extra sanctie zal beschouwd worden als een verzwarende omstandigheid;
- gezien zijn herhaling van brutaliteit en overeenkomstig de tabel der automatische sancties speler Jordan BUYSSENS (DM) te
schorsen voor 2 bijkomende speeldagen.
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

2

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Onkosten: ten laste van DM.
3.7. Wedstrijd 2079/SH II SCC – RBP van 27/02/2016: verslag scheidsrechter DALL’ACQUA
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter C. DALL’ACQUA.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler VANBELLE Johnny (RBP) wegens brutaliteit (wegens
meervoudig protest, belediging van de scheidsrechter en het gooien van bal). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.8. Wedstrijd 3178/SH III RES MZVA – WZK van 27/02/2016: verslag scheidsrechter LEDENT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter P. LEDENT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Steven DE MEYER (WPW)
wegens rode kaart (onophoudelijk protest tegen scheidsrechterlijke beslissingen). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.9. Wedstrijd 2077/SH II HZS – TZK van 28/02/2016: 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 2 speeldagen voor speler Mick GADEYNE (TZK) wegens brutaliteit
(elleboogstoot onder water). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.10.

Wedstrijd 4081/SH IV EN – ONS van 05/03/2016: verslag scheidsrechter LEDENT

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter P. LEDENT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Philippe DUVEAU (ONS)
wegens rode kaart (onophoudelijk protest tegen scheidsrechterlijke beslissingen). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.11.

Wedstrijd 6044/U20 DM – GZV van 06/03/2016: verslag scheidsrechter DENEUFBOURG

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter F. DENEUFBOURG.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Louis DAELS (DM) wegens rode kaart (verbaal protest
tegenover de scheidsrechter en onbehoorlijk verlaten van het zwembad). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.12.

Wedstrijd 7326/U17 SCC – HZS van 06/03/2016: verslag scheidsrechter BAUDUIN

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter Y. BAUDUIN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen van alle officiële functies voor coach Niels VANGESTEL (HZS)
wegens brutaliteit (meervoudige beledigingen tegenover de scheidsrechter en gooien van bal in de richting van de scheidsrechter).
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.13.

Wedstrijd 2085/SH II LAQUA – HZS van 13/03/2016: verslag scheidsrechter VENIN

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag van T. VENIN.
Het wedstrijdblad is nog niet beschikbaar ter zitting.
Op basis van het scheidsrechtersverslag bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler
VANDENHOUDT Kjell (HZS) wegens protest en beledigende gebaren naar de scheidsrechter. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.14.

Wedstrijd 7400/U17 JESPO – MZV van 13/03/2016: verslag scheidsrechter ZWART

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. ZWART.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Nadir EL MOUSATI (JESPO Antwerpen) wegens rode
kaart (onrespectvol gedrag en onophoudelijke betwisting van scheidsrechterlijke beslissing). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor coach Joeri VANSTEENBERGHE
(JESPO Antwerpen) wegens rode kaart (beledigingen tegenover de scheidsrechter na scheidsrechterlijke beslissing). Geen herhaling = geen
bijkomende schorsing.
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4. Varia:
X. SWERTVAEGHER heeft een aantal suggesties of opmerkingen met betrekking tot de werking van de Tuchtcommissie:
* Is het verzenden van aangetekende brieven echt nog nodig of verplicht gezien de aanzienlijke administratieve werklast?
* Kunnen automatische sancties via WP ONLINE sneller toegepast worden door middel van een automatische opvolging waardoor de
schorsingsdag niet langer van toepassing zou zijn op de volgende speeldag van de categorie waarin de sanctie werd opgelopen, maar wel in
de categorie waar de speler de volgende wedstrijd zal spelen?
Na discussie is de Tuchtcommissie niettemin van oordeel om het huidige toepassingsprincipe te behouden.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 12 APRIL 2016 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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