KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 26 november
november 2013 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/1
TCWP/13.07
.07/WG

Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN
FFBN: Billy WILLIAMS – Pierre GEERAERTS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 22.10.
22.10.2013
2013
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
Centrale Scheidsrechterscommissie: circulaire met toelichtingen en interpretaties betreffende de nieuwe FINA WPreglementen 2013-2017.
3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 2211/SH
2211/SH II SCC – GZV van 13/05/2013:
13/05/2013: verslag scheidsrechters
scheidsrechters CELIE / BLEYAERT
B. POLLAK (coach SCC) is op eigen verzoek aanwezig op de zitting naar aanleiding van zijn schorsing tot verschijning, uitgesproken
door de Tuchtcommissie op 4 juni 2013.
Na B. POLLAK te hebben gehoord, die de diverse feiten niet ontkend en “mea culpa” slaat betreffende zijn gedrag en aangezien tot op
heden B. POLLAK niet meer actief is geweest als scheidsrechter, coach of speler, beslist de Tuchtcommissie om B. POLLAK (coach
SCC) nog voor de 4 eerstvolgende speeldagen van alle officiële functies te schorsen (tot en met Speeldag 16 – WE 17-18-19 januari
2014) wegens meervoudige brutaliteit.
Onkosten van de zitting: ten laste van SCC
3.2. Wedstrijd 8108/
8108/U15 DM – TZK van 09/11/2013
09/11/2013:
/2013: verslag scheidsrechter M. DESCHUYTTER
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. DESCHUYTTER.
Niettegenstaande er door de scheidsrechter geen automatische sanctie werd genoteerd of toegekend ten opzichte van de betrokken
tafelofficial, beslist de Tuchtcommissie niettemin op basis van het scheidsrechtersverslag en overeenkomstig de tabel der
automatische sancties om tafelofficial Emmanuel RIBEIRO DESOUZA (DM) voor 1 speeldag van alle officiële functies te schorsen
wegens verbaal geweld ten opzichte van de scheidsrechter. Geen herinnering = geen bijkomende sanctie.
3.3. Wedstrijd 2239/S
2239/SH
/SH II LZC – GZV van 09/11/2013:
09/11/2013: verslag scheidsrechter C. DALL’ACQUA
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van C. DALL’ACQUA.
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de “OUT DEF” uitsluiting voor speler L. BOONE (LZC).
(LZC)
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag (alle officiële functies) voor coach D. WATTIEZ (LZC) wegens
rode kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
Is uitgenodigd en aanwezig: JP. EVERTS (speler LZC)
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler JP. EVERTS (LZC) wegens rode kaart
(beledigingen en obscene gebaren ten opzichte van de scheidsrechter).
Na JP. EVERTS te hebben gehoord, die toelichtingen geeft over de omstandigheden, beslist de Tuchtcommissie om speler JP. EVERTS
(LZC) te schorsen voor 1 bijkomende speeldag aangezien er sprake is van herhaling van rode kaart binnen een periode van 2 jaar.
Onkosten: ten laste van LZC
3.4. Wedstrijd 2043/
2043/SH II AZSC – ROSC van 15/11/2013:
15/11/2013: verslag scheidsrechters
scheidsrechters P. BLEYAERT / J. VONCKX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van J. VONCKX & P. BLEYAERT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen
speeldagen voor speler L. DAMS (AZSC) wegens brutaliteit.
Aangezien de betrokken speler vorig seizoen geschorst werd wegens betwisting van scheidsrechterlijke beslissingen, is er bijgevolg
geen sprake van herhaling van brutaliteit en wordt geen bijkomende schorsing opgelegd.
3.5. Wedstrijd 2047/SH II GZV – WZK van 16/11/2013: verslag scheidsrechter V. DESRUMAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van V. DESRUMAUX.
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De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag voor speler D. SINTUBIN (GZV) wegens rode kaart (betwisting
scheidsrechterlijke beslissing en gebrek aan respect ten opzichte van de scheidsrechter). Geen herhaling = geen bijkomende
schorsing.
De Tuchtcommissie herhaalt dat de vermelding of aanduiding “RK” op het scheidsrechtersblad altijd aanleiding geeft tot een
automatische schorsing voor 1 volgende speeldag.
3.6. Wedstrijd 225
2253/SH
253/SH II MZV – SCC
SCC van 24/11/2013:
24/11/2013: verslag scheidsrechter V. DESRUMAUX
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het scheidsrechtersverslag van V. DESRUMAUX.
Er is nog geen wedstrijdblad beschikbaar op de zitting.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 2 speeldagen voor speler N. BACIC (SCC) wegens brutaliteit (schoppen
met voet). Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.7. Wedstrijd 6114/U20 RSCM – KWK van 24/11/2013: verslag scheidsrechter R. CELIE
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van R. CELIE.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag (alle officiële functies) voor assistent-coach K. NEL (KWK)
wegens rode kaart (betwisting scheidsrechterlijke beslissing en gebrek aan respect ten opzichte van de scheidsrechter).
Niettegenstaande er door de scheidsrechter geen automatische sanctie werd genoteerd of toegekend, wenst de Tuchtcommissie er
aan te herinneren dat elke rode kaart automatisch aanleiding geeft tot schorsing van alle functies voor de eerstvolgende speeldag.
4. Varia
4.1. W. GEORGES heeft een kalendervoorstel met vergaderingen opgemaakt voor het volledige waterpoloseizoen.
Dit voorstel wordt besproken en goedgekeurd, de aanvang is telkens om 18u30 (onder voorbehoud van de dagorde).
• MAANDAG 16 DEC 2013
• DINSDAG 28 JAN 2014
• DINSDAG 25 FEB 2014
• DINSDAG 25 MAA 2014
• DINSDAG 29 APR 2014
• DINSDAG 03 JUN 2014
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO:
MAANDAG
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