KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 03 januari 2017 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/17.01/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN.
FFBN: Billy WILLIAMS.
Wouter GEORGES, secretaris-generaal.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 29.11.2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Samenstelling TCWP
Er werd een algemene oproep verstuurd tot rekrutering van 1 effectief FFBN-lid en 2 reserveleden (1 per regionale federatie).
Op dit moment heeft de KBZB echter nog geen schriftelijke kandidaturen ontvangen. Deadline is 16 januari 2017.
Er is niettemin een mogelijke kandidaat vanuit de FFBN: voormalig (inter)nationaal scheidsrechter Stéphane DIEU.
3. Briefwisseling:
• De TCWP neemt kennis van de spelerslijsten Seniores Heren voor de 2e ronde van de Superliga-afdeling BK WP.
4. Bespreking scheidsrechtersverslagen
4.1. Wedstrijd 20/SL ENL – CCM van 12/11/2016: verslag scheidsrechter DESRUMAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter V. DESRUMAUX.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de brief van ENL WP La Louvière aangaande dit incident.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Geoffrey GUICHART (CCM) wegens
brutaliteit (meervoudige vuistslagen op tegenspeler). Er is nipt geen herhaling van brutaliteit zodat er geen automatische
bijkomende schorsing kon worden opgelegd.
Niettemin werd de betrokken speler opgeroepen om te verschijnen gelet op dit zwaarwichtig wangedrag.
Is uitgenodigd en aanwezig op de zitting: speler Geoffrey GUICHART (CCM).
Na speler Geoffrey GUICHART te hebben gehoord,
die bijkomende toelichtingen geeft aangaande de omstandigheden van dit incident;
die de Tuchtcommissie wenst te bedanken voor de gelegenheid om zijn versie van de feiten te geven;
die beweert dat zijn tegenstander van ENL WP, Y. LEEMANS, aanleiding heeft gegeven tot zijn reactie;
die ontkent de intentie gehad te hebben om zijn tegenstander opzettelijk te verwonden, integendeel dat hij zelf wegens een
chronische rugblessure af te rekenen had met pijnklachten.
Gelet op het feit dat de Tuchtcommissie WP bovendien de videobeelden aangereikt door ENL WP niet als overtuigend
bewijselement kan beschouwen, beslist de Tuchtcommissie WP uiteindelijk na beraadslaging om speler Geoffrey GUICHART
(CCM) te schorsen voor 1 bijkomende speeldag gelet op zijn verbaal geweld volgend op zijn brutaliteit.
Onkosten: ten laste van CCM Mons.
4.2. Wedstrijd 404/SH III RES RZV – HELIOS van 10/12/2016: verslag scheidsrechter DEPUYDT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter A. DEPUYDT.
Op basis van het scheidsrechtersverslag bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler
Eduard ORASTEANU (HELIOS) wegens rode kaart (categorie 2 * wangedrag en verbaal geweld).
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
5. Varia: nihil.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
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