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Aanwezig:

VZF: Freddy Hoste – Dirk POELMANS
FFBN: Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal

Verontschuldigd: Sven DIETENS

1.

Briefwisseling

De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
•
2.

Ontslag van G. FOGOLIN als lid van de TCWP

Samenstelling Tuchtcommissie WP

Naar aanleiding van het ontslag van G. FOGOLIN geeft W. GEORGES toelichting over de mogelijkheden tot vervanging die al binnen de
KBZB werden besproken. Er dient gezocht te worden naar 1 effectief lid en 1 vervangend lid, aangesloten bij de FFBN. Er zouden
enkele kandidaten zijn. Binnenkort wordt naar de FFBN clubs een oproep tot kandidaturen verstuurd teneinde de nieuwe leden aan te
duiden en te bekrachtigen op de volgende zitting van de KBZB Raad van Bestuur op 20/10/2011.
3.
3.1.

Bespreking scheidsrechtersverslagen
Wedstrijd 7306/CAD KZK – DM van 25/03/2011: verslag scheidsrechter F. BOULOGNE

Uitgenodigd en aanwezig: J. OSTYN (KZK) – L. CORDONNI (afgevaardigde KZK)
Gezien de schorsing tot vrijwillige verschijning heeft speler J. OSTYN uiteindelijk zelf een verzoek ingediend om gehoord te worden
nadat hij geen gevolg had gegeven aan diverse formele oproepingen.
Ter zitting geeft L. CORDONNI verder toelichting over de begeleiding van de betrokken speler en de omstandigheden die aanleiding
hebben gegeven tot de diverse incidenten. L. CORDONNI en speler J. OSTYN benadrukken dat het enkel verbale reacties betrof naar
aanleiding van provocaties door spelers of scheidsrechters.
Na beraadslaging beslist de Tuchtcommissie om speler J. OSTYN nog een laatste kans te geven. De schorsing wordt bijgevolg
opgeheven na Speeldag 04 (WE 07-09/10/2011) van de huidige competitie.
Niettemin waarschuwt de Tuchtcommissie nogmaals dat speler J. OSTYN zich beter moet gedragen en zijn ongecontroleerde reacties
moet beheersen. Met de vinger wijzen naar de scheidsrechters en naar provocaties van tegenspelers mag geen excuus zijn.
Bijkomend beslist de Tuchtcommissie WP dat de speler bij nieuw wangedrag of bij een nieuw scheidsrechtersverslag zijn lange lijst
met schorsingen en sancties zal beschouwen als bijzonder verzwarende omstandigheden bij het bepalen van de strafmaat.
Onkosten van de zitting: ten laste van KZK
3.2.

Wedstrijd SCOU SEN DM - KZK van 04/06/2011: verslag scheidsrechter TIMMERMAN

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter TIMMERMAN.
De Tuchtcommissie stelt vast dat er geen automatische schorsing (rode kaart) werd genoteerd door de scheidsrechter terwijl er wel
een verslag is opgemaakt maar geen sanctie werd genoteerd.
Op basis van het scheidsrechtersverslag bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach P.
DEKIMPE (DM) wegens wangedrag ten opzichte van de scheidsrechter. Gezien de ernst van de feiten en gezien eerder wangedrag zal
de betrokken coach formeel uitgenodigd worden op de volgende zitting van de Tuchtcommissie dd. 25 oktober 2011.
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3.3.

Wedstrijd 8201 U15 SCSG - LZC van 02/10/2011

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van een email van scheidsrechter J. VAN PUYVELDE waarin melding gemaakt wordt van
wangedrag na afloop van de wedstrijd door S. DULIN (coach SCSG en actief scheidsrechter).
De Tuchtcommissie stelt vast dat er geen rode kaart werd gegeven en dat er voorlopig nog geen officieel scheidsrechtersverslag werd
opgemaakt. Zowel W. GEORGES als S. VANAUTRYVE (CSC) hebben bij scheidsrechter J. VAN PUYVELDE aangedrongen om zo snel
mogelijk een scheidsrechtersverslag te ontvangen zodat het nodige gevolg kan gegeven worden aan deze zaak.
3.4.

Wedstrijd Beker Henegouwen van 27/09/2011

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van een email van P. LEDENT gericht aan D. LEEMANS (ENL) met de bevestiging van een
schorsing van 1 wedstrijd naar aanleiding van een automatische sanctie wegens betwisting van scheidsrechterlijke beslissing tijdens
een wedstrijd U17 van de WP-beker van Henegouwen dd. 27/09/2011.
De Tuchtcommissie stelt helaas vast dat de identiteit van de betrokken speler niet gekend is.
3.5.

Wedstrijd 3008/SH3 BZV - SCC van 30/09/2011: verslag scheidsrechter VRIELINCK

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter VRIELINCK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler M. PEPA (SCC) wegens brutaliteit.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler T. DEBOURGH (BZV) wegens betwisting van
scheidsrechterlijke beslissingen. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6.

Wedstrijd 1411/tornooi Antwerpen van 03/09/2011: verslag scheidsrechter DE BOECK

De Tuchtcommissie heeft pas kennis genomen van het verslag van scheidsrechter DE BOECK tijdens de zitting en betreurt dat dit niet
binnen een redelijke termijn werd overgemaakt aan het KBZB Algemeen Secretariaat.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler S. VAN TIEGHEM (KZK) wegens brutaliteit.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing. De sanctie was enkel van toepassing tijdens het betrokken tornooi.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach G. GEANTA (KZK) wegens herhaaldelijke
betwisting van scheidsrechterlijke beslissingen. Aangezien er sprake is van herhaling, zal de betrokken coach opgeroepen worden op
de volgende zitting van de Tuchtcommissie WP van 25 oktober 2011.
3.7.

Wedstrijd 7101/U17 MZVA – SCC van 01/10/2011: verslag scheidsrechter DE BOECK

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter DE BOECK. Het wedstrijdblad is nog niet beschikbaar.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler A. MATTON (MZVA) wegens onrespectvol gedrag
ten opzichte van de scheidsrechter. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor assistent-coach HAKEM RAPHA (SCC) wegens rode
kaart. Aangezien er sprake is van herhaling, zal de betrokken coach opgeroepen worden op de volgende zitting van de
Tuchtcommissie WP van 25 oktober 2011.
3.8.

Wedstrijd 1008/SH1 RBP - RSCM van 30/09/2011: verslag scheidsrechter PETIAUX

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter PETIAUX.
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De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler J. VAN BELLE (RBP) wegens betwisting van
scheidsrechterlijke beslissingen. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.

Interne communicatie WP-organen

D. POELMANS dringt opnieuw aan op een betere interne communicatie en correspondentie vanuit de andere WP-commissies, en in
het bijzonder de Scheidsrechterscommissie, naar de leden van de Tuchtcommissie.
5.

Varia

D. POELMANS vraagt om een kalender van vergaderingen voor het volledige WP-seizoen vast te leggen. W. GEORGES zal een voorstel
opmaken tegen de volgende vergadering op 25/10/2011.

De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal
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