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BIJGESLOTEN KAN U DE VOLGENDE BIJLAGEN TERUGVINDEN
VANWEGE HET COMITE WEDSTRIJDZAKEN
- Klassement veldcompetitie 2017-2018 (versie 15-4-2018)
- Uitslagen 11-15 april 2018
- Schema Beker van België (versie 11-4-2018)
AFFICHE
- Finale “Beker van België” 1 mei 2018
- Examen Scheidsrechter Clubscheidsrechter (aanvang 12 mei 2018)
VANWEGE HET BONDSBUREAU
- Ledenstatistiek 31 maart 2018

RAAD VAN BESTUUR

01. Wijziging samenstelling comités
Comité Wedstrijdzaken
Lid (bijvoegen): Jens Mertens

DISCIPLINAIR COMITE

Gele Kaarten
Wegens het getoond krijgen van twee of meer gele kaarten binnen een periode van 12 maanden, wordt
volgende betrokkene geschorst:
Als speler voor alle wedstrijden van blok V11 van het seizoen 2017-2018 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 28 en 29 april 2018).
❖ OLAERTS Johan
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COMITE BEROEPEN
Het Comité Beroepen onder voorzitterschap van de heer Jean-Claude Ghillebert en verder mevrouw
Wendy Maerievoet, de heer François Van Noten en secretaris Wim Maerievoet,
behandelde op 12 april 2018 het hoger beroep van Temse K.C. tegen de beslissing Disciplinair Comité 20172018 Z06 023 van 9 januari 2018, twee wedstrijdblokken effectief en één wedstrijdblok voorwaardelijke
schorsing als coach of assistent-coach voor Dirk Vogels, wegens het getoond krijgen van twee gele kaarten
gevolgd door een rode kaart tijdens de wedstrijd Z06 0203 U19 1A Temse A – Boeckenberg A van 7 januari
2018.
Het hoger beroep werd ingediend conform de bepalingen van artikel 49 van het HR.
Na inzage van het dossier stelt het Comité Beroepen vast dat de eerste minnelijke schikking die voorgesteld
werd door het Disciplinair Comité en aanvaard werd door Temse K.C. achteraf met een wijziging van datum
voor de voorwaardelijke straf werd gepubliceerd in de Bestuurlijke Mededelingen KBKB.
Conferatur de rechtspraak kan een tuchtcomité eens een uitspraak definitief vastligt, achteraf niet zelf
wijzigingen aanbrengen aan deze uitspraak.
Het Comité Beroepen stelt vast dat er verwezen wordt naar een verslag van de scheidsrechter in de
uitspraak van het Disciplinair Comité en dat de scheidsrechter, ondanks schriftelijk uitgenodigd, zonder
verwittigen afwezig blijft op de zitting van Comité Beroepen.
Na gehoord te hebben :
➢ De heer Dirk Vogels (betrokkene)
➢ De heer Geert Marse (clubafgevaardigde Temse K.C. tijdens deze wedstrijd)
stelt het Comité Beroepen vast dat er door gebrek aan informatie het Comité Beroepen onvoldoende
elementen heeft om de feiten correct te kunnen interpreteren.
Het Comité Beroepen verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond en vernietigt de beslissing van het
Disciplinair Comité en is van oordeel dat geen bestraffing moet opgelegd worden.
Kosten van het geding vallen ten laste van de KBKB.
Wim Maerievoet
Secretaris
COMITE WEDSTRIJDZAKEN

Verslag van de vergadering hoofdcel van 8 maart 2018
NOTULIST

Huybrechts Magda

VOORZITTER

Andre De Nijs
Leonard De Bruyn, Franky De Meester, Marina Loyens, Kurt Vanlerberghe,
AANWEZIG
Johan Gyselinck, Peter D’hollander, Pierre Coppens
VERONTSCHULDIGD Marc Breugelmans, Gerda Mannaerts

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag en beknopt verslag van de vergadering van 8 februari 2018 van het Comité
Wedstrijdzaken werd goedgekeurd. Dit verslag werd overgemaakt aan de Raad van Bestuur voor
publicatie in BM.
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2. Bondsbureau en Bestuurlijke Mededelingen
Bondsbureau:
➢ Ontvangen van de automatische schorsingen.
➢ Ontvangen van recente ledenbestanden.
Bestuurlijke Mededelingen:
De verschenen Bestuurlijke Mededelingen (nr 2) hebben onze medewerkers ontvangen en ook
ingekeken aangaande items die het comité aanbelangen.
3. Comités
➢ Disciplinair comité:
De medewerkers van Comité Wedstrijdzaken mochten diverse uitspraken van minnelijke
schikkingen ontvangen.
➢ Comité Beroepen:
Beroep van Scaldis inzake Ewald Frensch op 20 maart 2018 > oproeping van aanwezige
jurylid.
➢ CEO:
Comité Wedstrijdzaken mocht de affiches ontvangen van de Zaalfinales 2018 in Sport
Vlaanderen te Herentals.
Comité Wedstrijdzaken werd uitgenodigd voor de meeting ‘Toelichtingen zaalfinales 2018’
op 26 februari 2018.
Voorzitter Andre De Nijs heeft deze vergadering opgevolgd.
4. Briefwisseling
Inkomend
➢ Comite Wedstrijdzaken mocht de kandidatuurstelling voor de veldfinales ontvangen van Ganda,
Spartacus/NDN en Riviera. Deze kandidaturen werden overgemaakt aan CEO voor verdere
opvolging.
➢ Mail van Jef Van Acker in verband met runner-up wedstrijden lagere klasse:
- De wedstrijden worden gespeeld op de accommodatie van de hoogste klasse.
➢ Mails van bondsbureau, Joki en Yannick Voet in verband met een overgang met
gemeenschappelijk akkoord:
- Er werd toelating verleend met restrictie. De betrokken partijen werden schriftelijk op de
hoogte gebracht van de beslissing.
➢ Mail van Boeckenberg in verband met de zogenaamde schorsing Ewald Frensch en
taakwaarneming als coach:
- Er werd beroep aangetekend door Scaldis.
➢ Mail van Ganda in verband met de wedstrijd Z110170 KCBJ 3 – Ganda 4: verzoek om geen
boete toe te kennen > nota genomen.
➢ Mail van Yannick Voet in verband met opgelegde restrictie >
- Behoud van de genomen beslissing.
➢ Mail van ATBS aangaande ingediende spelerslijsten met betrekking tot Whitney Van der Smissen
(hoger naar lager & forfaits)
- Verwijzend naar de mails van onze medewerker Leonard De Bruyn en na behandeling van
deze vergadering blijven de boeten en forfaituitslagen behouden.
Uitgaand
➢ Mail aan bondsbureau, Joki & Voorwaarts in verband met de toelating voor overgang in
gemeenschappelijk akkoord met restrictie.
➢ Mail van Boeckenberg in verband met nota aangaande coach Ewald Frensch.
Tornooi-aanvragen:
Volgende tornooi-aanvragen worden goedgekeurd onder voorbehoud van vrij van beker en/of
competitie met verwijzing naar het blokschema:
- Hoevenen – recreanten – 26 mei 2018
- Ekerse – recreanten – 31 maart 2018
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5. Programmatie
Veldcompetitie 2017-2018:
Programmatie versie 1: bemerkingen van verenigingen.
Zaalcompetitie 2017-2018:
Comité Wedstrijdzaken neemt nota van diverse forfaitmeldingen.
Zaalfinales 2018:
- Schema taakverdeling finalewedstrijden Herentals: versie ter nazicht ontvangen.
- Publicatie van de finale teams na bijkomende meeting GWZ op maandag 12 maart 2018.
- Voorstel in verband met twee laatst geprogrammeerde wedstrijden:
o Topleague op zaterdagavond op vastgesteld aanvangsuur.
o Promoleague op zondagnamiddag op vastgesteld aanvangsuur.
o Of Promo op zaterdag en Top op zondag.
Zaalcompetitie 2018-2019:
Geleide loting zaalnummers: 28 maart 2018
6. Uitslagen wedstrijden, uitslagencentrale, boetenlijsten, extra forfaits
➢ De laatste uitslagen en eindrangschikkingen werden ingegeven op de website.
➢ Er werden wekelijks overzichten opgemaakt door de medewerkers van alle wedstrijden.
➢ Comité Wedstrijdzaken heeft boetelijst B5 opgemaakt en laten publiceren.
➢ Comité Wedstrijdzaken mocht volgende bemerkingen ontvangen aangaande volgende
uitgeschreven boeten.
- ASKC: boete 515: clubafgevaardigde Griet Heylen is lid van Rijko: - Boete vernietigen.
- Temse: boete 48: geen ruilformulier U19 1A: wedstrijd met jury: - Boete vernietigen.
- Floriant: boete 72: U12 niet opgekomen: melding dat de tegenpartij Sikopi de wedstrijd niet
wou verschuiven.
De weersomstandigheden waren zeer slecht (ijzel). - Boete
vernietigen.
- Hoevenen: boeten 483 & 503: FF > verwijzing naar mail van David Van den Bosch naar
aanleiding van de beslissing in Raad van Bestuur om dergelijke boeten niet te geven gezien
de onvolledige klasse: - Boeten vernietigen.
7. Cel Keuring Veld en Zaal
- Nieuwe verlichting veldaccomodatie Ganda:
keuring wordt uitgevoerd door Kurt
Vanlerberghe.
- Zaalverlichting Hekers: bij nazicht door Johan Gyselinck werkt de zaalverlichting met
sensors op basis van zoninval.
8. Winterspeelgelegenheid
9. Brainstorming (mogelijke voorstellen)
➢C-teams
- Top- en Promoleague: verplicht C-team.
- Andere klassen: afzonderlijke competitie van ingeschreven teams met reekswinnaar.
➢Gewestelijke teams
- Verdeling van de reeksen tussen competitief of semi-competitief.
➢Wedstrijdformulieren
- Invullen van 8 dames en 8 heren > alle mogelijke spelers.
- Bij aanvang van de wedstrijd worden de startspelers aangeduid met het formulier.
10. Data vergaderingen in 2018
Data vergadering 2017-2018:
2018: 28 maart – 2 mei – 7 juni 2018
Loting Beker Senioren: 21 juni 2017 om 20u00.
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