Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 12 juni 2012 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/12.06/WG

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

Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 14.05.2012

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.

Briefwisseling

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

Uitnodiging CSC – Colloquium WP-scheidsrechters (02 juni 2012 – Antwerpen) + diverse instructies “Speler-coach” / FINA.

-

Algemeen verslag F. MERCIER over het verloop van de finales Beker van België (02 juni 2012 – Antwerpen).

-

Info TCWP tav waterpoloclubs op kalenderzitting dd. 23.06.2012. De beide presentaties (FR + NL) worden nogmaals
besproken en goedgekeurd. Er zijn ook enkele kleine bijkomende correcties aan de tabel der automatische sancties.
D. POELMANS zal de definitieve versie van de presentatie doorsturen aan alle leden van de TCWP.

-

Briefwisseling ARENA Verzekeringen aangaande ongevalsaangifte E. VAN DEN BROUCKE (wedstrijd CCM – AZSC van
20.05.2012).

3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 2210/II CCM – AZSC van 19/05/2012: verslag scheidsrechter PETIAUX

(D. POELMANS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
Uitgenodigd en aanwezig: L. DAMS (AZSC)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van F. PETIAUX.
Na speler L. DAMS (AZSC) te hebben gehoord, die zich verontschuldigd voor zijn gedrag, maar eveneens verzachtende
omstandigheden aanhaalt wegens zijn huidige medische toestand; bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1
wedstrijd voor speler L. DAMS (AZSC) wegens betwisting van scheidsrechterlijke beslissingen en wegens onbetamelijk gedrag.
Gezien er niettemin sprake is van herhaling, beslist de Tuchtcommissie WP om speler L. DAMS (AZSC) voor 2 bijkomende wedstrijden
te schorsen, ongeacht het feit dat de speler de intentie heeft om te stoppen als waterpolospeler.
Onkosten van de zitting: ten laste van AZSC
3.2. Wedstrijd 2211/II CCM – AZSC van 20/05/2012: verslag scheidsrechter DESRUMAUX

(D. POELMANS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
Uitgenodigd en verontschuldigd: S. VANDEN BROUCKE maar ter zitting vertegenwoordigd door de beide ouders VANDEN BROUCKE.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van DESRUMAUX.
Na de beide ouders te hebben gehoord, die hun beklag doen over de beslissingen van de scheidsrechter en argumenteren dat de
sanctie onterecht werd toegekend. Bovendien verwijzen ze verder naar de zware blessure die de broer van de betrokken speler heeft
opgelopen tijdens dezelfde wedstrijd en waarover geen scheidsrechtersverslag werd opgemaakt; bevestigt de Tuchtcommissie de
automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler S. VANDEN BROUCKE (AZSC) wegens rode kaart
Ook al is er sprake van herhaling is, niettemin beslist de Tuchtcommissie WP wegens verzachtende omstandigheden om speler S.
VANDEN BROUCKE (AZSC) geen bijkomende schorsing op te leggen.
Onkosten van de zitting: ten laste van KBZB.
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3.3. Wedstrijd 2211/II CCM – AZSC van 20/05/2012: verslag scheidsrechter PASCU

(D. POELMANS heeft de zitting verlaten tijdens de bespreking van dit punt)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van PASCU.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler J. SEVERYNS (NR 8 AZSC) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.4. Wedstrijd 4210/IV ZNA - RSCM van 19/05/2012: verslag RYCKAERT – afgevaardigde CSC
De

Tuchtcommissie

heeft

kennis

genomen

van

het

wedstrijdblad

en

het

verslag

van

de

afgevaardigde

van

de

Scheidsrechterscommissie R. RYCKAERT. De Tuchtcommissie neemt kennis van het onsportieve gedrag van assistent-coach J. DEYCK
(RSCM). De Tuchtcommissie is verwonderend dat er door geen enkele scheidsrechter een verslag werd opgemaakt en dat er door de
scheidsrechters geen automatische sanctie werd genoteerd op het wedstrijdblad.
Op basis van de tabel der automatische sancties beslist de Tuchtcommissie om assistent-coach J. DEYCK (RSCM) voor 1 wedstrijd te
schorsen wegens wangedrag.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.5. Wedstrijd COU/SH1 KZK - CNT van 02/06/2012: verslag scheidsrechter RYCKAERT
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. RYCKAERT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor speler C. WATTIEZ (KZK) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.6. 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 en van de Raad
van Bestuur dd. 26.04.2012 om speler T. DELORGE (KZK) op te roepen naar aanleiding van een incident bij de wedstrijd KZK-CNT dd.
10.03.2012. Gezien recent werd beslist om de zaak volledig terug te verwijzen naar de Centrale Scheidsrechterscommissie, kan de
Tuchtcommissie momenteel hieraan nog steeds geen gevolg geven.
4.

Varia

nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
SEPTEMBER 2012 (datum nog te bepalen) – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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