Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 21 december 2010 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/10.09/WG
Aanwezig: VZF: Dirk POELMANS – Freddy HOSTE
FFBN: Gimi FOGOLIN
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Billy WILLIAMS

1. Verslag vorige vergadering TCWP 30.11.2010
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• Goedkeuring Raad van Bestuur > Sven DIETENS (GZV) wordt bevestigd als reservelid Tuchtcommissie WP.
3. Bespreking scheidsrechtersverslagen
3.1.

Wedstrijd 2124/II RES CCM – WPK van 30/10/2010:
verslag scheidsrechter VRIELINCK en uitspraak forfait door Sportcommissie Waterpolo

Zijn uitgenodigd en aanwezig:
A. CARON (speler) – S. DEVOS (speler) – K. DESTORME (secretaris)
Is uitgenodigd en verontschuldigd: B. COUCKE (kapitein en afgevaardigde)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter VRIELINCK.
De Tuchtcommissie heeft eveneens kennis genomen van het forfait uitgesproken door de Sportcommissie Waterpolo de
dato 23 november 2010 en de briefwisseling van zowel WPK als CCM.
Na de aanwezige spelers te hebben gehoord, die toegeven dat zij aan een officiële wedstrijd hebben deelgenomen in
strijd met de geldende reglementen, en na de clubsecretaris te hebben gehoord;
Gelet op het feit dat:
- de reservewedstrijd normaliter kon doorgaan met 9 spelers;
- de scheidsrechter op de hoogte was van deze niet-reglementaire onregelmatigheid, wat de Tuchtcommissie
volkomen onbegrijpelijk vindt;
- de betrokken club WPK toegeeft een administratieve fout te hebben begaan;
beslist de Tuchtcommissie om:
- A. CARON en S. DEVOS (spelers WPK) te schorsen voor 1 wedstrijd wegens het spelen onder een valse naam;
- B. COUCKE (kapitein en afgevaardigde WPK) van alle officiële functies te schorsen voor 1 wedstrijd wegens het
doelbewust manipuleren van het wedstrijdblad;
- De club WPK de reglementaire boete van € 126,00 op te leggen wegens bedrog.
Onkosten van de zitting: ten laste van WPK
De Tuchtcommissie zal er dan ook bij de Centrale Scheidsrechterscommissie op aandringen om de scheidsrechters te
verzoeken om ook bij reservewedstrijden de identiteitscontrole voor aanvang van elke wedstrijd uit te voeren.
De Tuchtcommissie verzoekt eveneens aan de Sportcommissie Waterpolo om de reden van de uitgesproken
forfaitscore te communiceren op het wekelijkse overzicht met wedstrijduitslagen.
3.2.

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

Is uitgenodigd en aanwezig: R. VAN ZEVEREN (coach BZV)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het nieuwe verzoek van BZV tot verschijning van R. VAN ZEVEREN.
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De Tuchtcommissie betreurt dat R. VAN ZEVEREN pas na 4 convocaties is verschenen op een zitting van de
Tuchtcommissie, gezien men zich steeds reglementair kan laten vertegenwoordigen door een gemandateerde persoon.
Na R. VAN ZEVEREN te hebben gehoord, die erkent dat hij een voorbeeldfunctie heeft als scheidsrechter, trainer en
jeugdbegeleider, is de Tuchtcommissie van oordeel dat de schorsingsperiode vanaf 02 november 2010 tot heden als
voldoende dient te worden beschouwd.
Onkosten van de zitting: ten laste van BZV
3.3.

Wedstrijd 1042/I RSCM – GZV van 11/12/2010: verslag scheidsrechter VRIELINCK

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter VRIELINCK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler/coach M. DEN BLAUWEN (GZV)
wegens rode kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.4.

Wedstrijd 1142/I RES RSCM – GZV van 11/12/2010: verslag scheidsrechter MOERMAN

Is uitgenodigd en aanwezig: G. VAN DE VELDE (speler GZV) - F. VAN DE VELDE (ouder)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter MOERMAN.
Na de betrokken speler en zijn vader te hebben gehoord, waarbij zij hebben gewezen op een aantal anomalieën in het
scheidsrechtersverslag, bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler G. VAN
DE VELDE (GZV) wegens brutaliteit, gelet op het feit dat er geen discussie bestaat over deze onsportieve handeling.
Aangezien de Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de inhoud van het scheidsrechtersverslag niet in overeenstemming
is met de gegevens op het wedstrijdblad, beslist de Tuchtcommissie om speler G. VAN DE VELDE, niettegenstaande zijn
herhaling van brutaliteit, geen bijkomende schorsing op te leggen.
Onkosten van de zitting: ten laste van KBZB
3.5.

Wedstrijd 4034/IV ZNA – CHAT van 11/12/2010: verslag van scheidsrechter BOUHAYE

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter BOUHAYE.
Het wedstrijdblad is vandaag nog niet beschikbaar.
Op basis van het verslag bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler R.
CHARLES (CHAT) wegens brutaliteit. Geen herhaling van brutaliteit = geen bijkomende schorsing.
3.6.

Wedstrijd 2139/II RES AZSC – SCSG van 03/12/2010: email P. LEDENT, secretaris SCWP

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad waarop door scheidsrechter DELL’ACQUA melding
gemaakt wordt van bedrog (deelname aan een wedstrijd onder een valse naam).
De Tuchtcommissie zal hieraan gevolg geven van zodra er een scheidsrechtersverslag beschikbaar is.
4. Allerlei
Nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
DINSDAG 25 JANUARI 2011 – 18u30– BONDSBUREEL BRUSSEL
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