Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 21 februari 2012 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/12.02/WG

Aanwezig: VZF: Freddy Hoste – Dirk POELMANS
FFBN: Billy WILLIAMS – Pierre GEERAERTS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 24.01.2012

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.

Briefwisseling

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

Documenten B. WILLIAMS met automatische schorsingen rugbybond.

3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. 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.
De Tuchtcommissie bevestigt de 2 automatische schorsingen van 1 wedstrijd voor speler K. HUMBLET (SCC) wegens aanhoudend
protest en meervoudige beledigingen ten opzichte van de scheidsrechter. Gezien deze dubbele inbreuk werd de betrokken speler tot
verschijning uitgenodigd.
Uitgenodigd en verontschuldigd: K. HUMBLET (SCC)
Is aanwezig als vertegenwoordiger: B. POLLAK (SCC)
Na B. POLLAK te hebben gehoord, die zijn versie geeft van de wedstrijdomstandigheden, beslist de Tuchtcommissie WP na deliberatie
om K. HUMBLET (SCC) geen bijkomende schorsing op te leggen. De Tuchtcommissie waarschuwt wel dat in geval van een nieuwe
herhaling een verdubbeling van de automatische schorsing zal worden toegepast.
Onkosten van de zitting: ten laste van KBZB
3.2. Wedstrijd 1058/SH1 AZSC - RSCM van 28/01/2012: verslag scheidsrechter VANDERZYPEN
Wedstrijd 1158/SH1 AZSC - RSCM van 28/01/2012: verslag scheidsrechter VANDERZYPEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de beide wedstrijdbladen en de scheidsrechtersverslagen van A. VANDERZYPEN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsingen van 1 wedstrijd voor spelers S. CLAES (RSCM) en J. VERSCHUREN
(RSCM) wegens betwisting van scheidsrechterlijke beslissing. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische sanctie voor coach C. GRANCEROF (RSCM) wegens rode kaart. Gezien de
verzwarende omstandigheden is coach C. GRANCEROF voor de 2 volgende wedstrijden van alle officiële functies geschorst.
Wegens herhaling van rode kaart werd hij ter zitting uitgenodigd.
Uitgenodigd en afwezig (zonder berichtgeving): C. GRANCEROF (coach RSCM)
De Tuchtcommissie stelt vast dat de coach na zijn rode kaart in de 1 wedstrijd nog actief was tijdens de daaropvolgende RESe

wedstrijd, nochtans dienen beide wedstrijd als 1 wedstrijd beschouwd te worden.
Bijkomend neemt de Tuchtcommissie kennis van de melding van de Sportcommissie WP dd. 20.02.2012 waaruit blijkt dat C.
GRANCEROF ook tijdens de volgende speeldag, niettegenstaande zijn schorsing, toch actief was als coach op de wedstrijden 1 elftal
e

en RES.
De Tuchtcommissie schorst bijgevolg C. GRANCEROF van alle officiële functies tot vrijwillige verschijning op de volgende zitting van
20.03.2012.
Onkosten van de zitting: ten laste van RSCM
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3.3. Wedstrijd 2054/SH2 HZS – BZK van 21/01/2012: verslag scheidsrechter JANSSEN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van JANSSEN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach V. DUCULET (BZK) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.4. Wedstrijd 8035/U15 MZV – AZSC van 05/02/2012: verslag scheidsrechter DESCHUYTTER
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van DESCHUYTTER.
Er wordt geen automatische schorsing toegekend aan M. DE BOEVER (coach MZV). Bijgevolg klasseert de Tuchtcommissie deze zaak
zonder gevolg, Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.5. Wedstrijd 7034/U17 KZK – BZK van 05/02/2012: verslag scheidsrechter BERTIAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van BERTIAUX.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach L. CORDONNI (KZK) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6. Wedstrijd 8225/U15 SCSG – HZS van 12/02/2012: verslag scheidsrechter VAN PUYVELDE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van J. VAN PUYVELDE.
Uitgenodigd en aanwezig: S. DULIN (coach SCSG)
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach S. DULIN (SCSG) wegens rode kaart.
Wegens herhaling van rode kaart en wegens gelijkaardige bedreigingen tegen dezelfde scheidsrechter in oktober 2011, werd de
betrokken coach (tevens actief scheidsrechter) ter zitting uitgenodigd.
Na S. DULIN te hebben gehoord, die zijn beklag doet over het lage niveau van de scheidsrechter en zich geviseerd voelt, is de
Tuchtcommissie van oordeel dat opmerkingen over de kwaliteit van de wedstrijdleiding geen onderdeel vormen van de werking van
de Tuchtcommissie en dat men zich hiervoor dient te wenden tot de Centrale Scheidsrechterscommissie.
De Tuchtcommissie is louter bevoegd voor het beoordelen van alle disciplinaire aangelegenheden tegen coaches en spelers op basis
van scheidsrechtersverslagen en wedstrijdbladen, maar houdt zich niet bezig met het evalueren en beoordelen van scheidsrechters.
Bovendien maakt de Tuchtcommissie zich zorgen over de toenemende incidenten (onsportieve houding en agressief gedrag) van
diverse WP-coaches die tevens ook actief zijn als scheidsrechter of official. De cumulatie van diverse functies (coach en
scheidsrechter) is allesbehalve een ideale situatie.
Bijgevolg beslist de Tuchtcommissie WP, in overeenstemming met de tabel der automatische sancties, om S. DULIN voor 2
bijkomende wedstrijden te schorsen van alle officiële functies.
De Tuchtcommissie is eveneens niet te spreken over de arrogante en agressieve houding van S. DULIN ten opzichte van de leden van
de Tuchtcommissie tijdens zijn verhoor en tijdens de uitspraak van de opgelegde sanctie.
De Tuchtcommissie adviseert aan de Centrale Scheidsrechterscommissie om de betrokken actieve scheidsrechter, gezien zijn eerdere
waarschuwing, opnieuw op te roepen om te verschijnen voor de Centrale Scheidsrechterscommissie.
Onkosten van de zitting: ten laste van SCSG
4.

Varia

De Tuchtcommissie heeft de aanpassingen van de tabel der automatische sancties v2012-2013, uitgewerkt door D. POELMANS,
definitief goedgekeurd.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
MAANDAG 26 MAART 2012 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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