Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 05 oktober 2010 om 19u00 te
Brussel.
REF: TCWP/10.06/WG
Aanwezig: VZF: Dirk POELMANS – Freddy HOSTE
FFBN: Gimi FOGOLIN
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Billy WILLIAMS
1. Verslag vorige vergadering TCWP 25.05.2010
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• Uitnodiging coördinatievergadering SCWP-TCWP-CCA: de vergadering werd verplaatst naar
26.10.2010. De TCWP zal in elk geval vertegenwoordigd zijn en nogmaals de aandacht vestigen op
de correcte procedure voor het noteren van automatische sancties op het wedstrijdblad en het
tijdig verzenden van scheidsrechtersverslagen.
• Briefwisseling Angie DE BRUYNE (ENL): Ten gevolge van dit zware incident heeft W. GEORGES
aan de speler de schriftelijke versie van de feiten van de scheidrechter en de tegenpartij bezorgd
maar de persoonlijke gegevens van deze betrokken partijen worden enkel na een officiële vraag
van politie, gerecht of verzekering doorgegeven. G. FOGOLIN deelt mee dat er inderdaad een
gerechtelijke procedure is opgestart en dat een dossier bij de verzekeringen werd geopend, ook al
ontvangt zijn club ENL hierover weinig informatie.
• Herinnering aan VZF: aanduiden van vervanger voor G. CLAES als reservelid TCWP
3. Bespreking scheidsrechtersverslagen
3.1.

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

Is uitgenodigd en afwezig zonder verwittiging: R. VAN SEVEREN (coach BZV)
De betrokken coach zal opnieuw uitgenodigd worden op de volgende zitting van 2 november.
In geval van nieuwe afwezigheid volgt schorsing tot vrijwillige verschijning.
Onkosten: ten laste van BZV
3.2.

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

Is uitgenodigd en verontschuldigd: B. DEBURGHGRAEVE (RZV)
De betrokken speler werd geschorst tot vrijwillige verschijning nadat hij ondanks diverse uitnodigingen
niet op de zitting van de Tuchtcommissie was verschenen.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van zijn verontschuldiging en zijn verzoek tot schrapping als
actief waterpolospeler.
De Tuchtcommissie neemt hiervan nota en bevestigt dat zijn schorsing tot verschijning ongewijzigd
behouden blijft.
Onkosten: ten laste van RZV
3.3.

Wedstrijd 1103/I R GZV – KZK van 25/09/2010: 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 2 wedstrijden voor speler J.
VANDERDONCKT (KZK) wegens brutaliteit. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
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3.4.

Wedstrijd 6006/JUN AZSC – KZK van 03/10/2010: verslag scheidsrechter VONCKX

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter VONCKX.
Het wedstrijdblad is nog niet beschikbaar.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler Z. VAN DE
MEULEBROUCKE (KZK) wegens brutaliteit. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.5.
Wedstrijd 1002/SEN WZK – CNT van 25/09/2010
(F. HOSTE heeft de zitting verlaten tijdens de behandeling van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en betreurt dat het verslag van
scheidsrechter GRANCEROF nog steeds niet beschikbaar is.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsingen van 1 wedstrijd voor coach F. LYSSENS (WZK)
en assistent-coach J. VAN STEENBERGE (WZK) wegens rode kaart.
Aangezien de automatische schorsingen niet behoorlijk werden genoteerd op het wedstrijdblad heeft WPsecretaris P. LEDENT de betrokken personen en hun club gewaarschuwd over de automatische sanctie.
In afwachting van het scheidsrechtersverslag zal de Tuchtcommissie eventueel later beslissen om, indien
nodig, de betrokken coaches ter verantwoording uit te nodigen op de volgende zitting.
4. Allerlei
Nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:

DINSDAG 02 NOVEMBER 2010 – 18u30– BONDSBUREEL BRUSSEL
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