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Aanwezig:

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

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 20.12.2011

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.

Briefwisseling

De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie: nihil
3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 8219/U15 SCC - LZC van 19/11/2011: verslag scheidsrechter BERTIAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter BERTIAUX.
Uitgenodigd en aanwezig: JP. EVERTS (coach LZC)
Wegens herhaling van rode kaart werd de betrokken coach automatisch opgeroepen op de zitting van de Tuchtcommissie. Gezien zijn
afwezigheid zonder enige verwittiging op de vorige vergadering dd. 20.12.2011 werd JP. EVERTS (coach LZC) door de Tuchtcommissie
geschorst tot vrijwillige verschijning.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de briefwisseling tussen de KBZB, de clubsecretaris van LZC en de coach van LZC.
Na JP. EVERTS (coach LZC) te hebben gehoord, die de gebeurtenissen en de oproepingen niet betwist en zich positief heeft opgesteld
gedurende zijn verschijning, beslist de Tuchtcommissie WP om de 2 bijkomende wedstrijden schorsing gedurende de periode tot zijn
verschijning als voldoende te beschouwen (Speeldag 14 & 15).
De Tuchtcommissie WP herhaalt niettemin dat een volgende herhaling van rode kaart strenger zal bestraft worden.
Onkosten: ten laste van KBZB
3.2. Wedstrijd 1048/SH1 RBP - KZK van 13/01/2012: verslag scheidsrechter DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van K. DE BOECK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler PJ. DEVOS (KZK) wegens betwisting van
scheidsrechterlijke beslissing en gooien van bal. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.3. Wedstrijd 3137/SH3 RES LZC - SCC van 15/01/2012: verslag scheidsrechter BRULL
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter L. BRULL.
Na onderzoek van het wedstrijdblad bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler J. LEEMEN
(LZC) wegens bedreiging en onsportief gedrag. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de 2 automatische schorsingen van 1 wedstrijd voor speler K. HUMBLET (SCC) en zal de betrokken
speler uitnodigen op de volgende zitting (dinsdag 21 februari 2012 – Brussel – 18u30) gezien de verzwarende omstandigheden.
4.

Varia

W. GEORGES verzoekt de leden van de Tuchtcommissie WP om eventuele voorstellen tot reglementswijzigingen in te dienen. Het
gebruik van aangetekende brieven als middel tot officiële convocatie wordt besproken. D. POELMANS zal de tabel der automatische
sancties bijwerken in overeenstemming met de aanpassingen goedgekeurd binnen de Tuchtcommissie WP.
Op vraag van D. POELMANS worden de vergadering van februari, maart en april met 1 week vervroegd (21/02, 20/03 en 17/04).
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
DINSDAG 21 FEBRUARI 2012 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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