Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 20 april 2010 om 17u30 te
Brussel.
REF: TCWP/10.04/WG
Aanwezig: VZF: Dirk POELMANS – Guido CLAES
FFBN: Gimi FOGOLIN – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Verslag vorige vergadering TCWP 23.03.2010
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
- G. CLAES meldt zijn ontslag uit de Tuchtcommissie WP. Een vervanger dient bijgevolg door de VZF
voorgesteld te worden; onder voorbehoud van goedkeuring door de KBZB Raad van Bestuur.
- Email DM Moeskroen over de arbitrage van de wedstrijd DM-KVAZC van 23.01.2010.
3. Bespreking scheidsrechtersverslagen
3.1.
Wedstrijd 3060/III RZV – BZV van 30/01/2010: verslag scheidsrechter VAN DAMME
Is uitgenodigd en aanwezig: F. VAN DAMME (scheidsrechter)
Is uitgenodigd en verontschuldigd: B. DEBURGHGRAEVE (RZV)
Na scheidsrechter F. VAN DAMME te hebben gehoord, die de inhoud van zijn verslag bevestigt en
toelichting geeft bij de incidenten en de uitsluitingen, beslist de Tuchtcommissie om de betrokken speler
B. DEBURGHGRAEVE voor een allerlaatste keer ter verantwoording op te roepen op de volgende
vergadering van de Tuchtcommissie op dinsdag 25 mei 2010.
De Tuchtcommissie betreurt immers dat tot op heden de speler na drie aangetekende uitnodigingen nog
steeds niet is verschenen maar zich echter telkens vlak voor de zitting van de Tuchtcommissie liet
verontschuldigen. Indien de betrokken speler geen gevolg geeft aan deze laatste uitnodiging, zal de
Tuchtcommissie zich genoodzaakt zien om de speler te schorsen tot vrijwillige verschijning.
In de toekomst zal de Tuchtcommissie iedere gedaagde, die al twee aangetekende uitnodigingen (met al
dan niet verontschuldigde afwezigheid) heeft ontvangen en die geen gevolg geeft aan de 3e aangetekende
oproep, schorsen tot vrijwillige verschijning.
Onkosten: ten laste van RZV
De Tuchtcommissie behandelt eveneens de volgende verslagen die ter zitting door de scheidsrechter VAN
DAMME worden overhandigd aan de TCWP:
1. Wedstrijd 3073/III BZV-SVDE van 06.03.2010: de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler J.
RENSONNET (SVDE) werd al door de Tuchtcommissie bevestigd op de zitting van 23.03.2010.
2. Wedstrijd 5018/D WZK-GZV van 31.03.2010: de Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing
van 1 wedstrijd (alle functies) voor coach S. DIETENS (GZV) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende sanctie.
3.2.
Wedstrijd 2090/II AZSC - BZK van 26/03/2010: verslag scheidsrechter DE BOECK
3.3.
Wedstrijd 2190/II R AZSC – BZK van 26/03/2010: verslag scheidsrechter DE BOECK
Is uitgenodigd en verontschuldigd: F. DELEY (BZK)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de beide wedstrijdbladen en de verslagen van
scheidsrechter DE BOECK.
De Tuchtcommissie heeft eveneens kennis genomen van de volgende briefwisseling:
- schriftelijke verontschuldigingen van F. DELEY (BZK)
- bijkomende e-mailberichten van scheidsrechters DE BOECK en BLEYAERT waarin zij melding maken
dat de betrokkene zich telefonisch heeft verontschuldigd voor zijn gedragingen.
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Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Met betrekking tot wedstrijd 2090/II:
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler / coach F. DELEY
(BZK). Gezien de herhaling van rode kaart beslist de Tuchtcommissie om F. DELEY (BZK) voor 1
bijkomende wedstrijd te schorsen als speler / coach en van alle officiële functies.
Met betrekking tot wedstrijd 2190/II R:
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler F. DELEY (BZK)
wegens brutaliteit. Hoewel er geen sprake is van herhaling van brutaliteit, beslist de Tuchtcommissie
gezien het geheel van de overtredingen en het wangedrag tijdens de beide wedstrijden om F. DELEY (BZK)
een bijkomende schorsing van 1 wedstrijd op te leggen.
Samenvattend wordt F. DELEY (BZK) geschorst voor 4 wedstrijden (automatische sancties) en voor 2
bijkomende wedstrijden; in totaal 6 wedstrijden, zowel als speler, als coach als voor alle andere officiële
functies.
Onkosten: ten laste van BZK
De Tuchtcommissie stelt zich de vraag of automatische sancties in de 1e wedstrijd ook van toepassing zijn
tijdens de daaropvolgende RES-wedstrijd aangezien de beide wedstrijden als 1 wedstrijd beschouwd
worden. Dit is nader te onderzoeken met de Sportcommissie WP en de Scheidsrechterscommissie.
3.4.

Wedstrijd 3086/III VZGWP - BZV van 27/03/2010: verslag scheidsrechter BAETENS

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter
BAETENS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd (alle officiële functies) voor
coach R. VANSEVEREN wegens rode kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie WP betreurt echter dat deze rode kaart en de bijhorende automatische sanctie niet
naar behoren werd vermeld op het wedstrijdblad.
Gezien zijn onaanvaardbare gedrag zal de betrokken coach uitgenodigd worden op de volgende
vergadering van de Tuchtcommissie.
3.5.

Wedstrijd 1186/I R AZSC – CNT van 27/03/2010: verslag scheidsrechter DIEU

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter DIEU.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler J. KUBAT (CNT)
wegens brutaliteit. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6.

Wedstrijd DM – KZK van 17/04/2010 (finale beker)

De Tuchtcommissie ontving nog geen wedstrijdblad of scheidsrechtersverslag met betrekking tot de rode
kaart van de coach van DM Moeskroen. Normaliter zal deze automatische sanctie bevestigd worden
wanneer de bovenvermelde documenten ontvangen worden.
4. Allerlei
G. FOGOLIN wijst op de reglementen en vooral de redelijke termijn binnen de welke
scheidsrechtersverslagen en wedstrijdbladen moeten toekomen (op straffe van non-ontvankelijkheid).
Om problemen betreffende de interpretatie van de term “redelijke termijn” te vermijden, stelt de
Tuchtcommissie voor om de volgende reglementaire termijn te hanteren: “ten laatste de 5e werkdag na de
wedstrijd”.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:

DINSDAG 25 MEI 2010 – 18u00– BONDSBUREEL BRUSSEL
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