Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 19 januari 2010 om 19u00 te Brussel.
REF: TCWP/10.01/WG
Aanwezig: VZF: Dirk POELMANS – Guido CLAES
FFBN: Gimi FOGOLIN
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Billy WILLIAMS
1. Verslag vorige vergadering TCWP 07.12.09
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling:
- Medisch Verantwoord Sporten Vlaanderen: uitspraak schorsing van 2 jaar ten laste van K. MESTDAGH
(GZV). Deze sanctie wordt eveneens opgenomen in de tabel van de schorsingen.
- De TCWP zal de voorstellen tot wijziging en/of verduidelijking van de tabel der automatische sancties
verder bespreken en bestuderen (o.a. de toepassing van automatische sancties voor coaches en het
toepassingsgebied van automatische sancties voor spelers die aantreden in diverse afdelingen en
categorieën).
- Voorzitter F. HOSTE: de TCWP neemt nota van zijn actuele onbeschikbaarheid en wenst hem een vlotte
revalidatie.
3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1.
Wedstrijd 7015/CAD KZK – RSCM van 22/11/2009: verslag scheidsrechter DESCHUYTTER
Zijn aanwezig: M. DERAEVE (afgevaardigde KZK) - J. OSTYN (speler KZK)
Het scheidsrechtersblad is momenteel nog steeds niet beschikbaar ondanks diverse navragen bij het
secretariaat van de SCWP, de CCS en de clubs. De TCWP vindt dat allesbehalve normaal en betreurt dit enorm.
Na speler J. OSTYN te hebben gehoord, die zijn versie van de omstandigheden en de incidenten heeft gegeven
en die de inhoud van het scheidsrechtersverslag betwist; beslist de Tuchtcommissie WP om speler J. OSTYN
(KZK) te schorsen tot en met zondag 28/02/2010 in alle categorieën wegens regelmatige herhaling van
wangedrag.
De sanctie met betrekking tot de uitgestelde wedstrijd (speeldag 15 – WE 08-10/01/2010) blijft uiteraard van
kracht.
Onkosten: ten laste van KZK
3.2.
Wedstrijd 2127/II RES CCM – OSC van 05.12.2009: verslag scheidsrechter VRIELINCK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter VRIELINCK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler J. ANTROP (CCM)
wegens brutaliteit. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Allerlei
D. POELMANS vraagt naar de mogelijkheid om een rotatiesysteem toe te passen met betrekking tot de
zetelende leden van de TCWP. W. GEORGES stelt dat, in geval van afwezigheid, de leden onderling afspraken
kunnen maken over een vervanging, maar dat ernaar gestreefd moet worden dat telkens twee leden per
regionale federatie aanwezig zijn.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 – 18U00 OF 19U00 – BONDSBUREEL BRUSSEL

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be

