Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 02 oktober 2012 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/1
TCWP/12.07
.07/WG

Aanwezig: VZF: Freddy Hoste – Dirk POELMANS
FFBN: Pierre GEERAERTS – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 12.06.
12.06.2012
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
Politieklacht door E. VAN DEN BROUCKE betreffende incident tijdens wedstrijd CCM – AZSC van 20.05.2012.
Centrale Scheidsrechterscommissie: omschrijving taken en bevoegdheden van scheidsrechterscontroleur
Oproep vacatures reservelid Tuchtcommissie WP: 1 VZF-afgevaardigde en 1 FFBN-afgevaardigde
Introductie van Belgisch Arbitragehof voor de Sport in het KBZB-reglement (externe beroepsprocedure)
3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 1076/SH1 KZK – CNT van 10/03/2012: oproepingen T. DELORGE (KWK)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de definitieve uitspraak van de Centrale Scheidsrechterscommissie dd. 14.06.2012
naar aanleiding van een incident bij de wedstrijd KZK-CNT dd. 10.03.2012, waarbij speler T. DELORGE (KWK) voor 5 zittingen officieel
per aangetekend schrijven ter verantwoordelijk en ter toelichting van het incident was opgeroepen. De speler was echter op geen
enkele zitting aanwezig.
De TCWP is dan ook van oordeel dat zij zich heden niet meer kan uitspreken over deze spelfase wegens de afwezigheid van een
scheidsrechtersverslag. Zolang er geen scheidsrechtersrapport is, is er geen zaak waartegen de vernoemde speler zich zou kunnen
verweren.
Ook het ter verantwoording roepen van T. DELORGE wegens het niet verschijnen op de diverse zittingen met de bedoeling hem te
wijzen op zijn onsportief gedrag, ligt niet in de bevoegdheid van de Tuchtcommissie WP aangezien de betrokken speler tijdens de
ganse procedure niet door de TCPW, maar wel door andere bondsorganen werd ontboden om te verschijnen.
3.2. Wedstrijd 1001/
1001/SH I AZSC – DM van 22/09/2012:
22/09/2012: verslag scheidsrechter K. DE BOECK
Uitgenodigd en aanwezig: P. DEKIMPE (assistent-coach DM)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van K. DE BOECK.
Na P. DEKIMPE (DM) te hebben gehoord, die opnieuw verwijst naar zijn vorige onterechte schorsingen,
bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 wedstrijd (alle functies) voor P. DEKIMPE (DM) wegens rode kaart.
De Tuchtcommissie neemt kennis van de antecedenten van de betrokken coach:
15/01/2011: rode kaart + 1 bijkomende wedstrijd schorsing
04/06/2011: wangedrag + 2 extra wedstrijden schorsing
22/09/2012: nieuwe herhaling van rode kaart
Gezien er ontegensprekelijk sprake is van herhaling, beslist de Tuchtcommissie WP om assistent-coach P. DEKIMPE (DM) voor 2
bijkomende wedstrijden te schorsen van alle officiële functies.
Onkosten van de zitting: ten laste van DM
3.3. Wedstrijd 3106/
3106/SH III
III RES SCSG – WPW van 29/09/2012
29/09/2012:
/2012: verslag scheidsrechter R. CELIE
CELIE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. CELIE.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 wedstrijden
wedstrijden voor speler S. VANDENBERGHE (WPW)
WPW) wegens brutaliteit.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Varia
W. GEORGES zal een ontwerp van kalender met vergaderdata voor de periode DEC 2012 – MEI 2013 opmaken.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
Volgende vergadering Tuchtcommissie Waterpolo:
DINSDAG 06 NOVEMBER 2012–
2012– 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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