KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 12 april 2016 om 18u30 te Brussel.

REF: TCWP/16.04/WG

Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE.
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS.
Wouter GEORGES, secretaris-generaal.
Verontschuldigd: Tomas CASSIMAN
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 15.03.2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.
•

•

Briefwisseling:
De TCWP neemt kennis van de opmerking van coach/scheidsrechter B. BAETENS (RSCM) naar aanleiding van zijn schorsing voor
onaanvaardbaar gedrag en verbale agressie tegenover een collega-scheidsrechter. Verduidelijkingen werden verstrekt door W. GEORGES.
W. GEORGES meldt dat hij de buitengewone omvang van de dagorde van de Tuchtcommissie Waterpolo ter sprake heeft gebracht op de
zitting van de KBZB Raad van Bestuur dd. 30.03.2016 waarna besloten werd om deze aangelegenheid te analyseren en aan te pakken
door een bijeenkomst met de 3 betrokken bondsorganen TCWP, SCWP en CSC op een nog te bepalen datum en tijd.
De TCWP neemt kennis van het verslag van de Centrale Scheidsrechterscommissie dd. 05.01.2016.

3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

•

3.1. Wedstrijd 3163/SH III ENL B – ZNA van 31/01/2016: verslag scheidsrechter LEEMANS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van Y. LEEMANS.
Aangezien er sprake was van herhaling van rode kaart, werd de betrokken speler Maxime VERGNANI (ENL) uitgenodigd op de twee vorige
zittingen. Aangezien de betrokken speler niet aanwezig of vertegenwoordigd was ter zitting, werd door de Tuchtcommissie tweemaal beslist om
speler Maxime VERGNANI (ENL) te schorsen tot vrijwillige verschijning.
Is aanwezig op de zitting: Maxime VERGNANI (speler ENL), en eveneens vertegenwoordigd door Denis LEEMANS (secretaris ENL).
Na D. LEEMANS en M. VERGNANI te hebben gehoord, die enkele toelichtingen geven over de omstandigheden en de wedstrijdfeiten, beslist de
Tuchtcommissie na beraadslaging om speler Maxime VERGNANI (speler ENL) om geen bijkomende schorsing op te leggen.
Bijgevolg beslist de Tuchtcommissie dat de betrokken speler Maxime VERGNANI (speler ENL) met onmiddellijke ingang opnieuw
speelgerechtigd is.
Onkosten: ten laste van KBZB.
3.2. Wedstrijd 6052/U20 GZV – SCSG van 09/04/2016: verslag scheidsrechter DESCHUYTTER
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van M. DESCHUYTTER.
Na verificatie van de identiteit van de coach bevestigt de Tuchtcommissie de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies
voor coach Dirk IJPELAAR (GZV) wegens rode kaart (beledigingen en verbale agressie ten opzichte van de scheidsrechter).
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
3.3. Wedstrijd 4200/SH IV VZG – BZV van 08/04/2016: verslag scheidsrechter ZWART
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter M. ZWART.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 speeldag van alle officiële functies voor speler/coach Jelle PROOT (BZV)
wegens rode kaart (onrespectvol gedrag en onophoudelijke betwisting van scheidsrechterlijke beslissing).
Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Varia:
Nihil.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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