Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 17 april 2012 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/12.04/WG

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

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 26.03.2012

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.

Briefwisseling

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

Ontslag S. DIETENS (reservelid TCWP) wegens medische redenen. De Tuchtcommissie wenst Sven veel beterschap.

Een nieuwe oproep voor zowel een NL als een FR-reservelid zal gelanceerd worden voor de start van het volgende WP-seizoen.
3.

Evaluatie vergadering CCS-SCWP-TCWP

Evaluatie coördinatievergadering TCWP-SCWP-CCA op 16/04/2012. De vertegenwoordigers D. POELMANS en P. GEERAERTS geven
enkele toelichtingen betreffende het verloop van deze bijeenkomst aan de hand van de diverse agendapunten.
De TCWP keurt de voorgestelde wijzigingen goed met betrekking tot de Tabel der automatische sancties v2012-2013.
De volgende punten werden eveneens besproken: statuut van nieuwe ingeschreven clubs, cumul van taken en de registratie van WPclubs bij deelname aan buitenlandse tornooien.
W. GEORGES meldt dat de CCS, op vraag van de Raad van Bestuur, een gedragscode met richtlijnen moet uitwerken betreffende de
rol en de taken van de scheidsrechterscontroleurs (coaching) die WP-wedstrijden komen bekijken.
D. POELMANS meldt verder dat de nummering van de FINA-reglementen voorlopig niet meer conform is met de WP-spelreglementen
van de KBZB. Deze afwijkingen dienen gecorrigeerd te worden door de CCS.
4.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

4.1. Wedstrijd 5025/SD GZV - MZV van 25/03/2012: verslag scheidsrechter VANZEVEREN
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. VANZEVEREN.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach K. DE BRUYNE (MZV) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.2. Wedstrijd 1087/SH1 KZK – MZV van 24/03/2012: verslag scheidsrechter DE BOECK
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van DE BOECK.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler S. DELANGHE (MZV) wegens betwisting van
scheidsrechterlijke beslissingen en onsportief gedrag.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4.3. Wedstrijd 1076/SH1 KZK – CNT van 10/03/2012: beslissing CCS dd. 30.03.2012
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verzoek van de Centrale Scheidsrechterscommissie dd. 30.03.2012 om speler T.
DELORGE (KZK) op te roepen naar aanleiding van een incident bij de wedstrijd KZK-CNT dd. 10.03.2012.
Gezien het beroep van KZK tegen de beslissing van de Centrale Scheidsrechterscommissie kan de Tuchtcommissie momenteel
hieraan geen gevolg geven.
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4.4. Hoorzitting coach G. VANDENHOUDT (HZS)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het verzoek tot vrijwillige verschijning van coach G. VANDENHOUDT (HZS).
Zijn aanwezig: G. VANDENHOUDT – P. CARMANS
De betrokken coach werd door de Tuchtcommissie op 25.05.2010 voor onbepaalde duur geschorst tot vrijwillige verschijning.
Na dhr. G. VANDENHOUDT te hebben gehoord, die zijn officiële functies opnieuw wenst op te nemen, beslist de Tuchtcommissie op
de schorsing op te heffen. Op voorwaarde dat G. VANDENHOUDT een nieuwe competitielicentie aanvraagt bij de VZF, mag hij terug
officiële functies opnemen.
Onkosten van de zitting: ten laste van KBZB
5.

Varia

nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
MAANDAG 14 MEI 2012 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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