Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 23 maart 2010 om 18u00 te
Brussel.
REF: TCWP/10.03/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Dirk POELMANS – G. CLAES
FFBN: Gimi FOGOLIN – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Verslag vorige vergadering TCWP 23.02.2010
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling:
- Klacht AZSC tegen scheidsrechterlijke beslissing tijdens wedstrijd AZSC-DM/AFD1 van 13.03.2010.
- Brief ESN betreffende de wedstrijd RZV-ESN van 11.03.2010.
3. Bespreking scheidsrechtersverslagen
3.1.
Wedstrijd 2049/II SCC – CCM van 01/02/2010
(B. WILLIAMS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verzoek van de Sportcommissie WP.
De Tuchtcommissie is van oordeel dat de automatische schorsing voor alle officiële functies van 1
wedstrijd voor B. WILLIAMS (coach SCC) wegens rode kaart opnieuw van toepassing zal zijn tijdens de
volgende speeldag aangezien de toepassing van de oorspronkelijke schorsing niet werd nageleefd.
3.2.

Wedstrijd 3073/III BZV – SVDE van 06/03/2010: verslag scheidsrechter VAN DAMME

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en de email van SVDE.
Er werd geen verslag van scheidsrechter F. VAN DAMME ontvangen.
Op basis van het wedstrijdblad bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 wedstrijd
voor speler JL. RENSONNET (SVDE) wegens gebrek aan respect ten opzicht van de scheidsrechter.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.3.

Wedstrijd 2051/II HZS – BZK van 15/01/2010: verslag scheidsrechter VAN DAMME

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter VAN
DAMME.
Zijn uitgenodigd en aanwezig: G. VANDENHOUDT (coach HZS) – P. CARMANS (afgevaardigde HZS) – Dhr.
VAN GEEL (raadsman HZS).
Na G. VANDENHOUDT en P. CARMANS (beiden HZS) te hebben gehoord, die hun versie geven van de
omstandigheden en de incidenten en benadrukken dat de scheidsrechter wel degelijk de coach van HZS
heeft geduwd, beslist de Tuchtcommissie om G. VANDENHOUDT (coach HZS) nogmaals terecht te wijzen
voor zijn onaanvaardbare gedragingen en om P. CARMANS (HZS) te berispen wegens het niet naleven van
zijn verantwoordelijkheden als club- en scheidsrechtersafgevaardigde.
Onkosten: ten laste van KBZB
3.4.

Wedstrijd 3060/III RZV – BZV van 30/01/2010: verslag scheidsrechter VAN DAMME

Zijn uitgenodigd en afwezig: B. DEBURGHGRAEVE (RZV) – F. VAN DAMME (scheidsrechter)
De Tuchtcommissie beslist om zowel de speler als de scheidsrechter opnieuw uit te nodigen op de
volgende vergadering van de Tuchtcommissie op 20.04.2010 (18u30 te Brussel).
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3.5.
Wedstrijd 4046/IV ZNA - RSCM van 27/02/2010: verslag scheidsrechter DESCHUYTTER
(G. CLAES heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de email van scheidsrechter DESCHUYTTER.
Op basis van de tabel der automatische sancties beslist de Tuchtcommissie om speler I. FORCEVILLE
(RSCM) te schorsen voor 1 wedstrijd wegens gebrek aan respect ten opzichte van de scheidsrechter.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6.

Wedstrijd 2068/II GZV - OSC van 27/02/2010: verslag scheidsrechter MOERMAN

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter
MOERMAN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler J. DEWOLF (GZV)
wegens brutaliteit. Geen herhaling van brutaliteit = geen bijkomende schorsing.
3.7.

Wedstrijd 3068/II SVDE – MZVA van 27/02/2010: verslag scheidsrechter BAETENS

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter BAETENS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler BERNARD P. (SVDE)
wegens herhaaldelijke commentaren op scheidsrechterlijke beslissingen.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.8.

Wedstrijd 2070/II BZK – SCC van 27/02/2010: verslagen scheidsrechter LAMONTAGNE en
VONCKX
(B. WILLIAMS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en de verslagen van scheidsrechters
LAMONTAGNE en VONCKX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler MOULIN P. (SCC)
wegens rode kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler SCIOTO R. (SCC)
wegens gebrek aan respect en verbale bedreiging ten opzichte van de scheidsrechters. Geen herhaling =
geen bijkomende schorsing.
Is uitgenodigd en aanwezig: B. POLLAK (speler SCC)
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler B. POLLAK (SCC)
wegens rode kaart.
Na B. POLLAK (SCC) te hebben gehoord, beslist de Tuchtcommissie om B. POLLAK (SCC) te schorsen voor
1 bijkomende wedstrijd als speler wegens herhaling van gelijkaardig wangedrag.
Onkosten: ten laste van SCC
4. Allerlei
- De Tuchtcommissie wenst te wijzen op de aanzienlijke toename van scheidsrechtersverslagen over
commentaar en betwistingen op de wedstrijdleiding door spelers en trainers en betreurt deze
negatieve evolutie.
- De Tuchtcommissie wenst ook te wijzen op de noodzaak aan het correct invullen van het
scheidsrechtersblad
- Tafelofficials moeten ook bestraft kunnen worden met rode kaart op een gelijkwaardig niveau als een
coach en/of een afgevaardigde.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
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