KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 04 juni 2013 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/1
TCWP/13.05
.05/WG

Aanwezig: VZF: Freddy Hoste – Dirk POELMANS
FFBN: Billy WILLIAMS – Pierre GEERAERTS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 07.05.
07.05.2013
2013
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
SCWP: uitnodiging voor coördinatievergadering met TCWP-SCWP-CCS op 18.06.2013. De Tuchtcommissie zal
vertegenwoordigd worden door F. HOSTE – P. GEERAERTS – B. WILLIAMS. Volgens D. POELMANS moet er voornamelijk
getracht worden om het wederzijds respect tussen spelers – coaches – scheidsrechters en hun diverse onderlinge relaties te
normaliseren en te verbeteren, momenteel dreigt immers een escalatie door toenemende scheidsrechtersverslagen en
daaruit voortvloeiende (strengere) schorsingen.
Dopinggeval S. CLAES: nog steeds geen uitspraak ontvangen van de Vlaamse Disciplinaire Commissie.
Scheidsrechter DE BOECK: verzoek tot motivering van uitspraak door Tuchtcommissie WP betreffende wedstrijd WPK-SCC.
De Tuchtcommissie is niet verplicht deze verduidelijking te verstrekken aan de scheidsrechter, maar wenst wel te stellen dat
zij steeds discretionair en in eer en geweten een uitspraak doet op basis van alle elementen van het dossier. De
Tuchtcommissie stelt bovendien dat er in het scheidsrechtersverslag geen precieze beschrijving stond van het protest.
W. GEORGES meldt dat een update van het blanco scheidsrechtersverslag beschikbaar is in de rubriek REGLEMENTEN van
de KBZB-website www.belswim.be.
3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 2211/SH
2211/SH II SCC – GZV van 13/05/2013:
3/05/2013: verslag scheidsrechters
scheidsrechters R. CELIE & P. BLEYAERT
Is uitgenodigd en aanwezig: R. CELIE (scheidsrechter)
Is uitgenodigd en verontschuldigd: P. BLEYAERT (scheidsrechter) – B. POLLAK (coach SCC)
De Tuchtcommissie WP heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. CELIE en P. BLEYAERT.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de schriftelijke verontschuldigingen van coach B. POLLAK en van het emailbericht van
scheidsrechter BLEYAERT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsingen van 2 wedstrijden voor spelers T. HERMAN (SCC) en K. VAN DE VELDE
(GZV) wegens brutaliteit. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
Tijdens de zitting geeft scheidsrechter R. CELIE een precieze omschrijving van deze brutaliteiten, namelijk slaan boven water door
beide spelers.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach B. POLLAK (SCC) wegens rode kaart.
Aangezien er sprake is van herhaling en bovendien ook van fysiek geweld tegen de beide scheidsrechters alsook tegen de
scheidsrechterscontroleur, werd de betrokken coach ter zitting uitgenodigd.
Na scheidsrechter R. CELIE te hebben gehoord, die toelichting geeft over dit incident en de inhoud van het scheidsrechtersverslag
nogmaals bevestigt, oordeelt de Tuchtcommissie dat de gedragingen en de acties van coach B. POLLAK moeten beschouwd worden
als meervoudige brutaliteit gezien de fysieke agressie en geweld tegen de beide scheidsrechters en de federale scheidsrechterscoach
L. MERLOT. De Tuchtcommissie WP beslist bijgevolg om coach B. POLLAK (SCC)
SCC) te schorsen tot vrijwillige verschijning.
De Tuchtcommissie wijst er op dat Bernard POLLAK (SCC) eveneens een actieve scheidsrechter is.
Onkosten van de zitting: ten laste van SCC
3.2. Wedstrijd 7241/
7241/U17 ORCA – MZVA van 21/0
21/05
/05/2013:
/2013: verslag scheidsrechter J. WILLEMS
WILLEMS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van J. WILLEMS.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach P. LOYENS (ORCA) wegens rode kaart.
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Varia
4.1. De datum van de volgende vergadering (september 2013) wordt pas later vastgelegd.
4.2. D. POELMANS wordt door iedereen bedankt voor zijn inzet en vele verdiensten als lid van de Tuchtcommissie WP.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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