Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 26 maart 2012 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/12.03/WG

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

Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 21.02.2012

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.

Briefwisseling

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

Uitnodiging coördinatievergadering TCWP-SCWP-CCA op 16/04/2012. De TCWP zal op die vergadering vertegenwoordigd
worden door D. POELMANS en P. GEERAERTS. De TCWP inventariseert een aantal agendapunten die overgemaakt zullen
worden voor bespreking tijdens deze coördinatievergadering.

3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. 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.
Ten gevolge van zijn schorsing van alle officiële functies tot vrijwillige verschijning is C. GRANCEROF (coach RSCM) aanwezig ter
zitting.
Na C. GRANCEROF te hebben gehoord, die zich verontschuldigt voor zijn afwezigheid op de vorige vergadering, die eveneens verklaart
geen andere functie uit te oefenen behoudens trainer bij RSCM en die bovendien stelt niet op de hoogte te zijn van het reglement dat
de wedstrijd van 1 elftal + de daaropvolgende RES-wedstrijd als 1 wedstrijd dienen beschouwd te worden;
e

De Tuchtcommissie beslist bijgevolg dat de schorsing tot verschijning als voldoende dient te worden beschouwd en dat er bijgevolg
geen bijkomende schorsing wordt opgelegd tegen C. GRANCEROF.
Onkosten van de zitting: ten laste van KBZB
3.2. Wedstrijd 1076/SH1 KZK – CNT van 10/03/2012: verslag scheidsrechter DIEU
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van DIEU.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler T. DELORGE (KZK) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.3. Wedstrijd 3058/SH3 SCC - RZV van 03/03/2012: verslag scheidsrechter BOURGEOIS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter BOURGEOIS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler K. HUMBLET (SCC) wegens brutaliteit.
Gezien de dubbele inbreuk op korte termijn werd de betrokken speler ter verschijning uitgenodigd.
Uitgenodigd en aanwezig: K. HUMBLET (SCC)
Na K HUMBLET te hebben gehoord, die zijn versie geeft van de wedstrijdomstandigheden en verklaart dat de schop met zijn voet een
ongelukkige reactie was, beslist de Tuchtcommissie WP na deliberatie om K. HUMBLET (SCC) uitzonderlijk geen bijkomende
schorsing op te leggen en dat de automatische schorsing als voldoende wordt beschouwd.
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
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3.4. Wedstrijd 6037/U20 KZK – RSCM van 04/03/2012: verslag scheidsrechter MOERMAN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van MOERMAN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden voor speler L. COOL (RSCM) wegens brutaliteit.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.

Varia

4.1. P. GEERAERTS meldt dat hij vanaf heden aangesloten is bij ISC IXELLES;
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
DINSDAG 17 APRIL 2012 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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