Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 07 december 2009 om 19u00 te Brussel.
REF: TCWP/09.07/WG
Aanwezig: VZF: Dirk POELMANS – Guido CLAES
FFBN: Gimi FOGOLIN
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Billy WILLIAMS
1. Verslag vorige vergadering TCWP 20.10.09
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd mits een kleine aanpassing op vraag van G. CLAES.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de briefwisseling:
- Verslag scheidsrechter A. D’HOSSCHE – wedstrijd KZK-AZSC van 17.10.09 (zie pt. 3.7 in PV 20.10.09)
- De Tuchtcommissie neemt kennis van de briefwisseling van F. HOSTE. Alle leden wensen zowel Freddy
Hoste als Billy Williams een spoedig en vlot herstel toe.
- Correspondentie mbt FINA-clinic WP-referees: de Tuchtcommissie neemt kennis van de nieuwe FINArichtlijnen en de toelichting van A. D’HOSSCHE betreffende de term “simulatie / schwalbe”.
- De Tuchtcommissie neemt kennis van de schorsing van 1 wedstrijd voor WP-speler C. RONCADIN (ENL),
uitgesproken door de disciplinaire raad van de FFBN. G. FOGOLIN geeft meer toelichting over het
verloop van deze dopingcontrole tijdens de betrokken wedstrijd te La Louvière.
3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1.
Wedstrijd BD12/BEN MZVA – HZS van 21/11/2009: verslag scheidsrechter DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter DE BOECK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach SEGERS D. (MZVA) wegens
rode kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie zal in de tabel der automatische sancties preciseren dat een coach die een rode kaart krijgt,
geschorst zal zijn van alle officiële functies voor de eerstvolgende wedstrijd, ongeacht de categorie of afdeling.
In geval van een speler-coach, zal de betrokkene de eerstvolgende wedstrijd geschorst worden voor alle officiële
functies én als speler.
3.2.
Wedstrijd 7015/CAD KZK – RSCM van 22/11/2009: verslag scheidsrechter DESCHUYTTER
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter DESCHUYTTER en de brief van B.
DEWULF (voorzitter KZK). Het scheidsrechtersblad is momenteel nog niet beschikbaar.
Uitgenodigd en verontschuldigd: J. OSTYN (KZK). Aanwezig: M. DERAEVE (afgevaardigde KZK)
Na M. DERAEVE te hebben gehoord, die haar versie van de omstandigheden en de incidenten heeft gegeven en
die de inhoud van het scheidsrechtersverslag overdreven vindt; bevestigt de Tuchtcommissie de automatische
schorsing van 2 wedstrijden voor speler J. OSTYN (KZK) wegens brutaliteit. Gezien er sprake is van herhaling en
gelijkaardig wangedrag beslist de Tuchtcommissie om speler J. OSTYN (KZK) voorlopig schorsen in de categorie
CAD tot verschijning op de volgende zitting van de Tuchtcommissie op 19.01.2010. De betrokken speler dient
verplicht aanwezig zijn op deze zitting.
De Tuchtcommissie betreurt echter dat er geen enkele kopie van het wedstrijdblad beschikbaar is.
De Tuchtcommissie verzoekt de Scheidsrechterscommissie om de betrokken scheidsrechter hierover te
interpelleren en wenst zo snel mogelijk in het bezit gesteld te worden van het wedstrijdblad.
Uitgenodigd en aanwezig: G. GEANTA (coach KZK)
Na coach G. GEANTA te hebben gehoord, die verduidelijkingen heeft gegeven over de omstandigheden van de
rode kaart en de overige gebeurtenissen, bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1
wedstrijd voor coach G. GEANTA (KZK) wegens rode kaart.
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De Tuchtcommissie is van oordeel dat de coach na de wedstrijd in geen geval de scheidsrechter moet gaan
benaderen aan de tafel.
Gezien er sprake is van herhaling beslist de Tuchtcommissie om coach G. GEANTA (KZK) voor 2 bijkomende
speeldagen te schorsen van alle officiële functies in alle categorieën / afdelingen.
Onkosten: ten laste van KZK
3.3.
Wedstrijd 1042/I GZV – DM van 28/11/2009: verslag scheidsrechter VANDERZYPEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter
VANDERZYPEN.
Uitgenodigd en aanwezig: M. JANCICH (coach GZV)
Na M. JANCICH te hebben gehoord, die de inhoud van het scheidsrechtersverslag niet betwist en zijn reactie
betreurt, ook al zou deze het gevolg geweest zijn van een fout op één van zijn spelers, bevestigt de
Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach M. JANCICH (GZV) wegens rode kaart.
Gezien er sprake is van herhaling beslist de Tuchtcommissie om coach M. JANCICH (GZV) voor 2 bijkomende
speeldagen te schorsen van alle officiële functies in alle categorieën / afdelingen.
De Tuchtcommissie heeft bijkomend vastgesteld dat de thuisclub GZV opnieuw in gebreke is gebleven op gebied
van de verantwoordelijkheden en de beschikbaarheid van de afgevaardigde aan de scheidsrechter.
Aangezien de club in het verleden hiervoor al werd vermaand en gesanctioneerd door de Tuchtcommissie wordt
aan GZV een boete van € 126,00 opgelegd.
Onkosten: ten laste van GZV
3.4.
Wedstrijd 2044/II SCSG – SCC van 28/11/2009: verslag scheidsrechter DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter DE BOECK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach B. WILLIAMS (SCC) wegens
rode kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.5.
Wedstrijd 1043/I RSCM – KZK van 28/11/2009
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad. Er is geen scheidsrechtersverslag beschikbaar.
G. CLAES, aanwezig bij de wedstrijd als afgevaardigde, meldt dat er Tv-beelden beschikbaar zijn van het
betrokken incident en signaleert dat de rode kaart aan een willekeurige speler werd gegeven.
De Tuchtcommissie verzoekt de Scheidsrechterscommissie om in gevallen van twijfel over de identiteit van de
betrokken speler een rode kaart te geven aan de coach die verantwoordelijk is voor het gedrag van de spelers
op de bank.
In elk geval betreurt de Tuchtcommissie dat er geen scheidsrechtersverslag werd opgemaakt wat nochtans
verplicht is in geval van rode kaart.
In overeenstemming met de tabel der automatische sancties bevestigt de Tuchtcommissie de automatische
schorsing van 1 wedstrijd voor speler G. DEBRUYCKERE (KZK) wegens rode kaart. Geen herhaling = geen
bijkomende schorsing.

De verslaggever,
Wouter Georges, Secretaris-generaal
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