KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 18 april 2017 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/17.04/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN.
FFBN: Billy WILLIAMS – Francis MERCIER.
Wouter GEORGES, secretaris-generaal.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 14.03.2017
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Samenstelling TCWP
De Tuchtcommissie verwelkomt F. MERCIER, aanwezig op de zitting als nieuw effectief lid namens de FFBN.
Hierdoor is de Tuchtcommissie WP opnieuw voltallig samengesteld. Niettemin is er nog steeds geen reservelid per regionale federatie.
W. GEORGES geeft enkele toelichting over de décumul van regionale en nationale mandaten binnen het Directiecomité WP van de KBZB.
3.
•
•

•

4.

Briefwisseling:
De Tuchtcommissie WP neemt kennis van de verslagen van de Centrale Scheidsrechterscommissie (nov-dec 2016 & feb 2017).
De Tuchtcommissie WP heeft geen enkele bijkomende dossierstukken meer ontvangen aangaande het incident tijdens de wedstrijd
Nr. 627 U17 NA BZK-DM dd. 19.02.2017 waarbij speler M. GEVAERT (BZK) ernstig verwond geraakte.
W. GEORGES zal hiernaar informeren bij VZF en BZK Brugge.
De Tuchtcommissie neemt kennis van de briefwisseling EN Ensival & P. LEDENT ivm. een eventuele schorsing voor speler M. GILSON
(EN). Er werd echter geen scheidsrechtersverslag ontvangen noch effectieve disciplinaire sanctie opgelegd.
Bespreking scheidsrechtersverslagen

4.1. Wedstrijd 700/U17 ZNA – SVDE van 11/02/2017
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en de schriftelijke toelichting van scheidsrechter DESCHUYTTER over de
disciplinaire inbreuk en de opgelegde automatische sanctie genoteerd op het wedstrijdblad.
Op basis van alle beschikbare elementen oordeelde Tuchtcommissie dat de wangedragingen beschouwd moesten worden als een rode
kaart categorie 2 en werd de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler Julien MATTENS (SVDE) wegens agressief gedrag
bevestigd.
Aangezien er hierdoor sprake is van herhaling van rode kaart werd de betrokken speler opgeroepen worden om te verschijnen op de
zitting.
Is uitgenodigd en aanwezig op de zitting: speler Julien MATTENS (SVDE), vergezeld door een afgevaardigde van SVDE.
Na Julien MATTENS te hebben gehoord, die bijkomende toelichtingen geeft aangaande de omstandigheden van zijn uitsluiting;
beslist de Tuchtcommissie WP na beraadslaging om speler Julien MATTENS (SVDE) niettegenstaande zijn herhaling van “rode kaart”
geen bijkomende effectieve speeldag te schorsen gezien op de niet overtuigende bewijzen die geen uitsluitsel geven.
Bijgevolg zal de termijn van zijn recidive blijven lopen vanaf de datum van het 1e geval (dd. 25.10.2016), en niet opnieuw vanaf deze zaak.
Onkosten: ten laste van KBZB.
4.2. Wedstrijd 597/U20 DM – MZV van 12/03/2017: verslag scheidsrechter DEPUYDT

(F. MERCIER heeft de zitting verlaten tijdens de deliberatie van dit punt).
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en de schriftelijke toelichting van scheidsrechter DEPUYDT.
Zijn uitgebreid scheidsrechtersverslag is nog niet beschikbaar op de zitting.
De Tuchtcommissie bevestigde reeds de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler DECOBECQ Hugo (DM) wegens verbaal
geweld volgend op zijn uitsluiting.
Gelet op het onaanvaardbaar beledigend en racistisch taalgebruik ten opzichte van de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd beslist
de Tuchtcommissie om speler DECOBECQ Hugo (DM) te schorsen voor 1 bijkomende speeldag.
4.3. Wedstrijd 1258/SL CNT – DM van 18/03/2017: verslag scheidsrechter PETIAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter F. PETIAUX.
Het wedstrijdblad is nog niet beschikbaar ter zitting.
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De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler Samuel GOMEZ (CNT) wegens brutaliteit
(vrijwillige vuistslag op tegenspeler). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.4. Wedstrijd 1234/COU HZS – ENLWP B van 17/03/2017.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad. Er was geen scheidsrechtersverslag verplicht.
De Tuchtcommissie bevestigt de uitsluiting OUT DEF voor speler CARMANS Wesley (HZS).
4.5. Wedstrijd 605/U20 DM – ZNA van 26/03/2017.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad. Er was geen scheidsrechtersverslag verplicht.
De Tuchtcommissie bevestigt de uitsluiting OUT DEF voor speler DE BACKER Mauro (ZNA).
4.6. Wedstrijd 1270/SL CCM – ENLWP van 30/03/2017.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad. Er was geen scheidsrechtersverslag verplicht.
De Tuchtcommissie bevestigt de uitsluiting OUT DEF voor spelers BRISMEE Bastien (CCM) & DE WAEGENAERE Sebastien (ENLWP).

5.

Varia: nihil.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
DINSDAG 23 MEI 2017 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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