Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal

van

de

vergadering

gehouden

op

dinsdag

25

oktober

2011

om

18u30

te

Brussel.

REF: TCWP/11.07/WG
Aanwezig:

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

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 04.10.2011

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.

Briefwisseling

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

Verontschuldiging van S. DIETENS wegens medische redenen. W. GEORGES zal hem namens de KBZB veel beterschap
toewensen;

•

Raad van Bestuur KBZB: Benoeming twee bijkomende leden Centrale Scheidsrechterscommissie: J. ANDRIES & F. PETIAUX;

•

Belangrijke toelichtingen van W. GEORGES en C. LIPPENS betreffende het verwerpen van klachten over scheidsrechterlijke
beslissingen;

•

D. POELMANS aan Centrale Scheidsrechterscommissie: herhaling van verzoek om alle scheidsrechtersverslagen
elektronisch en leesbaar door te sturen;

3.

•

Centrale Scheidsrechterscommissie: bericht over schorsing van scheidsrechter BAUDUIN;

•

SCWP: bericht over deelname van geschorste speler (V. DE WAEGENARE - ENL) aan competitiewedstrijd.

Samenstelling Tuchtcommissie WP

De TCWP verwelkomt Pierre GEERAERTS als nieuw lid ter vervanging van Gimi FOGOLIN.
4.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

4.1. Wedstrijd 1411/tornooi Antwerpen van 03/09/2011: verslag scheidsrechter DE BOECK
Uitgenodigd en aanwezig: G. GEANTA (coach KZK)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter DE BOECK.
Na G. GEANTA te hebben gehoord, die zijn versie geeft over de omstandigheden van het tornooi en de wedstrijdleiding en die zijn
beklag doet over de gebrekkige toepassing van de wedstrijdreglementen door de betrokken buitenlandse scheidsrechter;
Na ter zitting kennis te hebben genomen van een bijkomende brief met verklaringen van de waterpolovoorzitter van KZK;
Beslist de Tuchtcommissie WP om G. GEANTA (coach KZK) van alle officiële functies te schorsen voor 2 bijkomende wedstrijden
wegens dubbele herhaling van rode kaart, waarvan eenmaal tijdens de voorbije twee jaar.
De Tuchtcommissie WP benadrukt niettemin dat bij een volgende herhaling van rode kaart binnen een termijn van 2 jaar een strenge
en adequate schorsing zich opdringt, tenzij de betrokken coach kan aantonen dat hij zijn gedrag ten opzichte van de scheidsrechters
kan beheersen en onder controle kan houden.
De Tuchtcommissie is niet te spreken over de arrogante houding van G. GEANTA die na de mededeling van de uitspraak ter zitting
ongevraagd commentaar is blijven geven.
Onkosten van de zitting: ten laste van KZK
4.2. Wedstrijd SCOU SEN DM - KZK van 04/06/2011: verslag scheidsrechter TIMMERMAN
Uitgenodigd en aanwezig: P. DE KIMPE (assistent-coach DM)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter TIMMERMAN.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de schriftelijke verklaringen van P. DE KIMPE (DM).
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De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de briefwisseling van scheidsrechter TIMMERMAN waarin deze de feiten en de inhoud
van zijn verslag nogmaals bevestigt.
Na P. DE KIMPE te hebben gehoord, die eerst zijn verhaal doet over zijn voorgaande schorsingen, en pas in laatste instantie toelichting
geeft over de omstandigheden en de feiten van de Supercupwedstrijd; en die blijft beweren dat hij werd geduwd door de
scheidsrechter, en niet omgekeerd;
Gezien de ernst van de feiten en gezien zijn eerder wangedrag ten opzichte van de scheidsrechter;
Gezien de afwezigheid van een formele bevestiging of ontkenning van dhr. L. MERLOT, voorzitter Centrale Scheidsrechterscommissie,
betreffende de aard van het incident;
Gezien het voordeel van de twijfel betreffende eventuele onduidelijkheden;
Beslist de Tuchtcommissie om, niettegenstaande zijn dubbele herhaling van rode kaart binnen een termijn van 2 jaar, de betrokken
assistent-coach P. DEKIMPE (DM) van alle officiële functies te schorsen voor 2 bijkomende wedstrijden, zijnde de minimumsanctie in
geval van enkelvoudige herhaling van rode kaart.
Onkosten van de zitting: ten laste van DM
4.3. Wedstrijd 8201 U15 SCSG - LZC van 02/10/2011: verslag scheidsrechter VAN PUYVELDE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter J. VAN PUYVELDE.
Aangezien de scheidsrechter melding maakt van wangedrag door S. DULIN (coach SCSG en actief scheidsrechter) na afloop van de
wedstrijd en na definitieve invulling en ondertekening van het wedstrijdblad, werd geen automatische sanctie genoteerd of toegepast.
Op basis van het scheidsrechtersverslag en op basis van de tabel der automatische sancties is de Tuchtcommissie van oordeel om in
dit geval de automatische sanctie (rode kaart) te bevestigen.
Bijgevolg wordt S. DULIN (coach SCSG) voor 1 wedstrijd van alle officiële functies geschorst wegens verbaal geweld en bedreiging ten
opzichte van de scheidsrechter. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
F. HOSTE maakt melding van het feit dat S. DULIN als scheidsrechter door de Centrale Scheidsrechterscommissie een waarschuwing
heeft gekregen.
4.4. Wedstrijd 7101/U17 MZVA – SCC van 01/10/2011: verslag scheidsrechter DE BOECK
Uitgenodigd en aanwezig: Hakem Rapha (SCC)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter DE BOECK.
Na H. Rapha (SCC) te hebben gehoord, die eerlijk zijn fout gedrag toegeeft en die zich constructief opstelt; beslist de Tuchtcommissie
WP om Rapha Hakem (assistent-coach SCC) voor 2 bijkomende wedstrijden van alle officiële functies te schorsen gezien er sprake is
van een gelijkaardige herhaling van verbaal geweld ten opzichte van scheidsrechter.
Onkosten van de zitting: ten laste van SCC
4.5. Wedstrijd 1014/SH1 CNT – RBP van 08/10/2011: verslag scheidsrechters DE BOECK & VANAUTRYVE

(P. GEERAERTS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
Uitgenodigd en aanwezig: D. BALANOV (speler/coach RBP) – D. WATTIEZ (coach RBP)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en de verslagen van scheidsrechters DE BOECK en VANAUTRYVE.
Na D. BALANOV te hebben gehoord, die nauwkeurige toelichtingen geeft over de omstandigheden en die zijn verbazing uitdrukt over
de bewuste rode kaart;
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Na D. WATTIEZ te hebben gehoord, die zijn beklag doet over de veel te strikte en te soevereine arbitrage en die toelichting geeft over
zijn weigering om de vermelding van de automatische sanctie tegen te tekenen;
Heeft de Tuchtcommissie vastgesteld dat:
-

Er twee scheidsrechtersverslagen betreffende de bewuste rode kaart werden opgemaakt, waardoor er bijgevolg niet kan

-

De scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd expliciete richtlijnen hebben gecommuniceerd aan beide teams over

getwijfeld worden aan de interpretatie van de beide scheidsrechters over dit wedstrijdfeit;
coaching;
-

Afgevaardigde D. WATTIEZ wel degelijk het wedstrijdblad heeft ondertekend;
Er op het KBZB Algemeen Secretariaat nooit een officiële klacht werd ontvangen van RBP, wat nochtans werd aangevinkt op het
wedstrijdblad;

Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart, beslist de Tuchtcommissie WP om D. BALANOV (RBP) te schorsen voor 1
bijkomende wedstrijd (van alle officiële functies en als speler).
De Tuchtcommissie WP beslist om geen sanctie op te leggen aan D. WATTIEZ (RBP). Niettemin benadrukt de Tuchtcommissie WP dat
door ondertekening of door ontvangst van het wedstrijdblad de clubafgevaardigde steeds kennis neemt van elke automatische
sanctie.
Onkosten van de zitting: ten laste van RBP
4.6. Wedstrijd 2013/SH2 HZS - AZSC van 08/10/2011: verslag scheidsrechter BAETENS

(D. POELMANS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter BAETENS.
Op basis van het scheidsrechtersverslag en op basis van de tabel der automatische sancties is de Tuchtcommissie van oordeel dat
het hier een brutaliteit betreft (vechten, duwen, slaan, trekken). Bijgevolg bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsingen
van 2 wedstrijden voor de spelers W. CARMANS (HZS) en K. DHANIS (AZSC) wegens onsportief gedrag en brutaliteit.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
Aangezien de beide spelers al 1 speeldag schorsing hebben uitgezeten, zullen zij bijgevolg ook op de eerstvolgende speeldag
geschorst worden teneinde te voldoen aan hun volledige sanctie.
De Tuchtcommissie WP wenst de Centrale Scheidsrechterscommissie attent te maken op de correcte toepassing van automatische
sancties voor brutaliteit door de WP-scheidsrechters.
4.7. Wedstrijd 2016/SH2 WPK - ONS van 14/10/2011: verslag scheidsrechter DESRUMAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter DESRUMAUX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler-trainer P. DUVEAU (ONS) wegens rode kaart
(betwisting van scheidsrechterlijke beslissingen). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.8. Wedstrijd 7108/U17 MZVA - RBP van 15/10/2011: verslag scheidsrechter DALL’ACQUA
Uitgenodigd en verontschuldigd: D. SEGERS (coach MZVA)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter DALL’ACQUA.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach D. SEGERS (MZVA) wegens rode kaart.
Aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart en aangezien de betrokkene zich op de zitting niet heeft laten vertegenwoordigen,
beslist de Tuchtcommissie om, in overeenstemming met bepaling 10 van de tabel der automatische sancties, coach D. SEGERS
(MZVA) te schorsen tot vrijwillige verschijning op de volgende zitting van de Tuchtcommissie WP op dinsdag 29 november 2011.
Onkosten van de zitting: ten laste van MZVA
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4.9. Wedstrijd 1125/SH1 MZV - RBP van 22/10/2011: verslag scheidsrechter RYCKAERT

(P. GEERAERTS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verslag van scheidsrechter RYCKAERT. Het wedstrijdblad is nog niet beschikbaar.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler A. MOINET (RBP) wegens onsportief gedrag.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van fraude op het wedstrijdblad (spelen onder een valse naam door HUJOEL E.).
In afwachting van een uitspraak door de Sportcommissie Waterpolo en in afwachting van bijkomende documenten (wedstrijdblad)
kan de Tuchtcommissie WP hier momenteel geen verder gevolg aan geven.
5.

Varia

W. GEORGES heeft een kalender van vergaderingen voor het volledige WP-seizoen vastgelegd:
•

DINSDAG 29 NOVEMBER 2011 – 18u30

•

DINSDAG 20 DECEMBER 2011 – 18u30

•

DINSDAG 24 JANUARI 2012 – 18u30

•

DINSDAG 28 FEBRUARI 2012 – 18u30

•

DINSDAG 27 MAART 2012 – 18u30

•

DINSDAG 24 APRIL 2012 – 18u30

•

MEI 2012 – nog te bepalen

Deze wordt goedgekeurd, al dient er wel nog een datum voor de maand mei 2012 vastgelegd te worden.
W. GEORGES meldt dat hij in mei weinig beschikbaar zal zijn wegens de organisatie van het EK2012 te Antwerpen.
De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal

Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
DINSDAG 29 NOVEMBER 2011 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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