Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 25 januari 2011 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/11.01/WG
Aanwezig: VZF: Dirk POELMANS – Freddy HOSTE
FFBN: Gimi FOGOLIN – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Verslag vorige vergadering TCWP 21.12.2010
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• adresgegevens Sven DIETENS (reservelid Tuchtcommissie WP).
3. Bespreking scheidsrechtersverslagen
3.1.

Wedstrijd 2139/II RES AZSC – SCSG van 03/12/2010: email P. LEDENT, secretaris SCWP & verslag
scheidsrechter DELL’ACQUA

Is uitgenodigd en aanwezig: K. FRIAND (speler SCSG)
Is uitgenodigd en verontschuldigd: JP. FLAMAND (speler & afgevaardigde SCSG)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter DELL’ACQUA,
waarin melding gemaakt wordt van bedrog (deelname aan een wedstrijd onder een valse naam).
Na K. FRIAND (SCSG) te hebben gehoord, die open en eerlijk toegeeft dat hij aan een officiële wedstrijd heeft
deelgenomen in strijd met de geldende reglementen,
beslist de Tuchtcommissie om:
- K. FRIAND (speler SCSG) te schorsen voor 1 wedstrijd wegens het spelen onder een valse naam;
- JP. FLAMAND (afgevaardigde SCSG) 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 SCSG
De Tuchtcommissie dringt opnieuw aan dat de scheidsrechters ook bij reservewedstrijden een identiteitscontrole
uitvoeren voor aanvang van elke wedstrijd.
De Tuchtcommissie verzoekt opnieuw aan de Sportcommissie Waterpolo om de reden van de uitgesproken forfaitscore
te communiceren op het wekelijkse overzicht met wedstrijduitslagen.
3.2.

Wedstrijd BC33/COU CNT - DM van 15/01/2011: verslag scheidsrechter VANDERZYPEN

Is uitgenodigd en verontschuldigd: P. DE KIMPE (coach DM)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter VANDERZYPEN.
De Tuchtcommissie heeft bovendien kennis genomen van de schriftelijke verklaring en verontschuldiging van P. DE
KIMPE.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach P. DE KIMPE (DM) wegens rode
kaart. Wegens herhaling van rode kaart beslist de Tuchtcommissie WP om coach P. DE KIMPE (DM) voor 1 bijkomende
wedstrijd van alle officiële functies te schorsen.
Onkosten van de zitting: ten laste van DM
De Tuchtcommissie stelt zich vragen over het eventueel gebruik van beeld- en video-opnames als bewijsmateriaal “à
charge” of “à décharge” bij de behandeling van tuchtzaken.
W. GEORGES zal hierover contact opnemen met C. LIPPENS en advies vragen.

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

Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
3.3.
Wedstrijd BC31/COU MZV – AZSC van 15/01/2011: verslag scheidsrechter PETIAUX
(D. POELMANS heeft de zitting verlaten tijdens de behandeling van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter PETIAUX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach D. MEERT (AZSC) wegens rode
kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.

4. Allerlei
Nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
DINSDAG 22 FEBRUARI 2011 – 18u30– BONDSBUREEL BRUSSEL

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

